PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 49
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

I.

Spis procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych
1.Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły.
2.Procedura postępowania wobec agresywnych rodziców w stosunku do pracowników
szkoły.
3.Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców,
opiekunów prawnych i osób upoważnionych ze szkoły.
4. Procedura postępowania wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się po odbiór
dziecka w stanie nietrzeźwym.
5. Procedura postępowania dotycząca używania przez ucznia w szkole telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
6.Procedura postępowania z uczniem, który ma problemy zdrowotne.
7. Procedura postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę.
8. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku
szkolnego.
9. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły
przez ucznia .( wagary)
10.Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub
prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów.
11. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania się ucznia
wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
12.Procedura udzielania pomocy dziecku doznającemu przemocy w rodzinie.
13. Procedura „Niebieskiej Karty” – gdy istnieje podejrzenie dotknięcia osoby przemocą w
rodzinie.
14 .Procedura postępowania w przypadku pozyskania informacji o cyberprzemocy w
szkole.
15. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły wykryje
fałszerstwo.
16. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie
ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji.
17.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk/substancje psychoaktywne.
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18. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnej.
19.Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel/inny pracownik szkoły zauważy, że
uczeń pali papierosy.
20.Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominającej wyglądem narkotyk/substancje psychoaktywne.
21. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zewnętrznego w szkole
Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą:
1. Zagrożenie wybuchem pożaru/gazu lub wybuch pożaru/gazu.
2. Podłożenie ładunku wybuchowego lub podłożenie podejrzanego pakunku.
3. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
4. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.
5. Podwyższone normy zanieczyszczenia powietrza.
22.Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania o charakterze
seksualnym stosowanych wobec rówieśników (np. ściąganie spodni, obnażanie i
dotykanie miejsc intymnych itp.)
23.Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
24. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.
25.Procedura postępowania wobec ucznia zaniedbanego środowiskowo i rodziców
niewydolnych wychowawczo.
26. Procedura postępowania w przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami
prawnymi ucznia.
27.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
28. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia oraz nieprzewidywalnego
zdarzenia.
29. Procedura postępowania w przypadku groźby samobójczej w formie słownej i próby
samobójczej ucznia.
30.Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
31. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania
pornografii w szkole przez ucznia.
32.Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
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Cele:
1.Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia.
2.Wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą.
3.Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania.
4.Zwiększenie wychowawczej roli szkoły.
5.Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic.
W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo wszkole ustala się,
co następuje:
- W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych znaruszeniem przez ucznia
obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z
rodzicami ucznia.
- Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego
obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem.
- W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu zpedagogiem
lub psychologiem szkolnymustala:
1.Jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami;
2. Prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem;
3. Prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie, której wspólnie ustalają dalsze działania wobec
dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość
uzyskania pomocy specjalistycznej;
4. Uczeń w obecności rodziców zobowiązuje się do przestrzegania określonych w szkole reguł
zachowania;
5. Nadzór nad wypełnieniem zobowiązań ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły.
6. Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej
poradni/placówki;
7. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych
przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem
8. Zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie
z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły;
9. Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
10. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną
(np. wzywane jest pogotowie);
11. Policja jest wzywana w przypadku:
-gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście;
- znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancjipsychoaktywnych;
- gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne;
- kradzieży lub innych wykroczeń;
12.W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad,
są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne;
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6. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych
pracowników szkoły.
Na nauczycielach spoczywa szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały
zachowania uczniów. Opracowane procedury mają pomóc nauczycielowi w sytuacjach, kiedy
ma do czynienia z zachowaniem nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko
będącym czynem karalnym lub przestępstwem.
Istotne by interwencja była przeprowadzona w sposób profesjonalny z zachowaniem
wszelkich praw dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR:
USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami).
USTAWA z dn. 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542);
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr
170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600)
USTAWA o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 26 października 1982 r.)
USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz.
770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274)
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
USTAWA O przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179,
poz. 1485)
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485
USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 111
poz. 535);
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)
Uchwały nr 28/2007 z dn. 6 marca 2007 r. Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu
poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w
szkole”;
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdn. 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach;
KODEKS Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.; sprostowanie: z 1997 r. Dz. U.
Nr 128, poz. 840; zm.:z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548 i Nr
93, poz. 1027, Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381)
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KODEKS postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z dnia 4 sierpnia 1997 r.; zm. z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027)
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69)
USTAWA z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)
ZARZĄDZENIE nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U. z 2002 r. Nr
7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.
996, Nr 153, poz. 1271, Nr176 poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr
113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609)
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1493)
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1245).
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071).Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5,
poz. 46).
Statut Szkoły Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie.
Dokumentu MEN Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego : „BEZPIECZNA
SZKOŁA. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych w szkole”; Warszawa, sierpień 2017.
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1. Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły.
1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą.
2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie
szkoły.
3. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy
poinformować ją, kiedy dany nauczyciel kończy zajęcia i będzie mógł udzielić informacji.
4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka, powinien on
oczekiwać na koniec zajęć.
5. W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego
lub sekretariatu szkoły.
6. W przypadku, gdy osoba odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź
stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć wyproszenie jej z
terenu szkoły.
7. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły, która prosi o
interwencję Policję.
2. Procedura postępowania wobec agresywnych rodziców w stosunku do pracowników
szkoły.
1. Odizolowanie rodzica/opiekuna prawnego od innych uczniów w szkole.
2. Rozładowanie emocjonalnego napięcia – podjęcie próby konstruktywnej rozmowy.
3. W przypadku braku wygaszania agresji rodzica/opiekuna prawnego poinformowanie
Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanie rodzicowi/opiekunowi
prawnemu opuszczenia budynku szkoły i ponownego powrotu do problemu/rozmowy w
innym terminie/czasie.
4. W sytuacji eskalacji agresji rodzica/opiekuna prawnego poinformowanie go o możliwości
wezwania policji i grożącej mu odpowiedzialności prawnej.
5. Dalsza postawa agresywna ze strony rodzica/opiekuna prawnego skutkuje
natychmiastowym wezwaniem policji.

3.Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów
prawnych i osób upoważnionych ze szkoły.
1. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:
a. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),
b. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru
dziecka,
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c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.
d. nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.
4. Procedura postępowania wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się po odbiór
dziecka w stanie nietrzeźwym.
1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem osobie znajdującej się pod
wpływem alkoholu.
2. O podejrzeniu, że rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka znajduje się w
stanie nietrzeźwym należy bezzwłocznie powiadomić pedagoga szkolnego lub dyrekcję.
3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły i wzywa innego
opiekuna dziecka.
4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że
nie znajduje się pod wpływem alkoholu – musi to udowodnić (poddać się dobrowolnie
badaniu alkomatem przez Policję).
5. Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły, a ponadto nie można
skontaktować się z innym opiekunem dziecka powiadomione zostają odpowiednie instytucje
uprawnione do opieki nad dzieckiem w w/w sytuacji np. policji.
5. Procedura postępowania dotycząca używania przez ucznia w szkole telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
1. W szkole ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych, służących do rejestracji dźwięku i obrazu.
2. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego, służącego do rejestracji dźwięku i obrazu w momencie wejścia na
teren szkoły.
3. Urządzenia te uczeń może ponownie włączyć po wyjściu ze szkoły.
4. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady po raz pierwszy uczeń otrzymuje
upomnienie przez nauczyciela i nauczyciel informuje wychowawcę klasy.
5. W przypadku, gdy sytuacja taka się powtórzy uczniowi zostaje obniżona ocena z
zachowania i do szkoły zostają wezwani rodzice ucznia.
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6.Procedura postępowania z uczniem, który ma problemy zdrowotne.
1.Uczeń powinien zgłosić informacją o złym samopoczuciu nauczycielowi, wychowawcy lub
szkolnej pielęgniarce.
2.W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły ma
obowiązek oddać ucznia pod opiekę pielęgniarki szkolnej, a pod jej nieobecność pedagogowi
szkolnemu lub do sekretariatu.
3.Pedagog pod nieobecność pielęgniarki szkolnej organizuje opieką dla ucznia np. poprzez
powiadomienie rodziców, wezwanie pomocy medycznej, wezwanie kompetentnych
pracowników szkoły (dysponującymi wykształceniem medycznym lub przeszkoleniem w
zakresie pomocy przedmedycznej).
4.W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców.
Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opieką medyczną.
5.W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może odebrać
inna, upoważniona przez rodzica osoba.
6.W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie
ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu
pojawienia się rodziców towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub dyrektor
szkoły.
7.Pielęgniarka lub pedagog powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem
o przyczynie jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki.
7. Procedura postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę .
Cukrzyca to „grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki
poziom glukozy we krwi), wynikającą z defektu wydzielania ulub działania insuliny (jedyny
hormon powodujący obniżenie poziomu glukozy we krwi).
Zadania rodzica:
Rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty:
1 .Zlecenie lekarskie na podanie leków.
2.Zaświadczenie lekarskie.
3.Upoważnienie (pisemne) rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do
podejmowania wymienionych wyżej działań, oraz:
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4.Udzielić pisemnej informacji na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych
preparatów insulinowych oraz stosowanych dodatkowych węglowodanów
szybkowchłanialnych w przypadku hipoglikemii (niedocukrzenia).
5.Udzielić pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.
6.Dostarczyć informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego.
7.Dostarczyć pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem,
przed i w trakcie wysiłku fizycznego.
8.Poinformować o bolusach korekcyjnych (czyli dawka insuliny podawana w celu obniżenia
wysokiego poziomu cukru znów do wartości docelowych).
9.Udzielić informacji na temat ewentualnie występujących współistniejących chorób.
10.Zapewnić szkole wyposażenia niezbędnego do prawidłowej opieki (glukometr, pen,
glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon komórkowy dla dziecka,
odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich
cukrów itp.)
11 .Dostarczyć numery telefonów rodziców, Poradni Diabetologicznej oraz lekarza
prowadzącego.
Ostre powikłania cukrzycy, czyli kiedy trzeba działać szybko i sprawnie:
HIPOGLIKEMIA (niedocukrzenie)
Jest to niebezpieczna sytuacja, która wymaga natychmiastowego działania. Niedocukrzenie
to krytyczny spadek poziomu glukozy we krwi, który stwarza realne zagrożenie dla
organizmu. O hipoglikemii mówimy wtedy, gdy poziom cukru we krwi spadnie poniżej 60
mg/dł. Objawy hipoglikemii
• bladość skóry,
• nadmierna potliwość,
• drżenie rąk,
• ból głowy,
• ból brzucha,
• tachykardia (szybkie bicie serca),
• uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia,
• osłabienie,
9

• zmęczenie,
• problemy z koncentracją, niemożność skupienia się i zapamiętania,
• chwiejność emocjonalna, nadpobudliwość, niepokój,
• nietypowe dla dziecka zachowanie / nagła zmiana nastroju,
• napady agresji lub wesołkowatości przypominające stan upojenia alkoholowego, •
ziewanie/senność,
• zaburzenia mowy, widzenia i równowagi,
• zmiana charakteru pisma, „dziecko staje się niegrzeczny, a nawet agresywny, • dziecko
nielogicznie odpowiada na zadawane pytania,
• kontakt dziecka z otoczeniem jest utrudniony lub uczeń traci przytomność (śpiączka). •
drgawki.
Pamiętaj! Zapytaj rodziców dziecka chorego na cukrzycę typu 1, o najczęściej występujące u
niej/niego objawy hipoglikemii.
JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PODEJRZENIU HIPOGLIKEMII
Po pierwsze nie wpadnij w panikę i nie zostaw dziecka samego!
Hipoglikemia lekka (dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami,
spełnia polecenia).
• oznaczyć glikemię na glukometrze (potwierdzić niedocukrzenie),
• podać węglowodany proste: 5 - 15 gramów (najszybciej poziom cukru we krwi podniesie:
1/2 szklanki coca-coli lub soku owocowego, 3 kostki cukru rozpuszczone w % szklanki wody
lub herbaty, glukoza w tabletkach lub w płynie, miód) - to bardzo ważne, gdyż rozpuszczona
glukoza zacznie się wchłaniać już ze śluzówki jamy ustnej i szybko podniesie poziom glukozy
we krwi." zawsze należy ponownie oznaczyć glikemię po 10— 15 minutach, aby upewnić się,
że nasze działania były skuteczne i poziom glikemii podnosi się. Jeżeli wartości glikemii się
podnoszą, można dziecku, podać kanapkę (węglowodany złożone) lub przyspieszyć spożycie
planowanego na później posiłku oraz ograniczyć aktywność fizyczną.
• zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.
Hipoglikemia średnio-ciężka (dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w
ograniczonym kontakcie z nami). W tym stanie bezwzględnie konieczna jest pomoc osoby
drugiej. Postępowanie podobne do opisanego wyżej:

10

• oznaczyć glikemię (potwierdzić niedocukrzenie). Jeżeli jesteś pewny, że dziecko może
połykać - podaj dziecku do picia płyn o dużym stężeniu cukru np. 3 —5 kostek cukru
rozpuszczone w/2 szklanki wody, coca-cola, sok owocowy.
• jeżeli dziecko nie może połykać - postępuj tak jak w przypadku hipoglikemii ciężkiej - patrz
niżej.
Hipoglikemia ciężka (dziecko jest nieprzytomne, nie ma nim żadnego kontaktu, nie reaguje
na żadne bodźce, może mieć drgawki).
Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO PODAWAĆ NICZEGO DO PICIA ANI DO
JEDZENIA DO UST! (istnieje ryzyko, że się zachłyśnie lub udusi).
Co należy zrobić:
• ułożyć dziecko na boku,
• wstrzyknąć domięśniowo glukagon (patrz niżej). Zastrzyk z glukagonem może podać
pielęgniarka szkolna, ale możesz to zrobić sam –jest to zastrzyk ratujący życie,
• WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE,
• skontaktować się z rodzicami dziecka,
• po podaniu glukagonu dziecko powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach.
Glukagon to hormon wytwarzany u każdego człowieka w komórkach alfa w trzustce.
Przeciwnie do insuliny, w wyniku jego działania dochodzi do wzrostu stężenie glukozy we
krwi,
• dopiero, gdy dziecko odzyska przytomność i będzie w dobrym kontakcie można mu podać
węglowodany doustnie (sok, coca-cola, tabletka glukozy).
Pamiętaj!
Jeżeli dziecko z cukrzycą zostanie znalezione nieprzytomne - z niewiadomych przyczyn należy zawsze podejrzewać, że ma ciężkie niedocukrzenie i postępować jak opisano powyżej!
Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego, dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie
ustąpią.
HIPERGLIKEMIA (wysoki poziom glukozy we krwi)
Jest to druga z niebezpiecznych sytuacji dotyczących leczenia dziecka z cukrzycą typu 1.
Bardzo wysoki poziom glukozy we krwi utrzymujący się przez dłuższy czas, może
doprowadzić do rozwoju kwasicy cukrzycowej, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia
życia.
Objawy hiperglikemii:
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• wzmożone pragnienie (polidypsja) oraz potrzeba częstego oddawania moczu (poliuria), •
rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji,
• złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.
Jeśli do ww. objawów dołączą:
• ból głowy,
• ból brzucha,
• nudności i wymioty,
• ciężki oddech (tzw. „oddech kwasiczy"), może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej.
Należy wtedy bezzwłocznie: • zbadać poziom glukozy na glukometrze, sprawdzić czy w
moczu obecna jest glukoza i ciała ketonowe, • skontaktować się z pielęgniarką oraz
rodzicami.
CO ROBIĆ PODCZAS HIPERGLIKEMII.
W przypadku znacznej hiperglikemii ważne są trzy elementy: podanie insuliny, uzupełnianie
plynów oraz samokontrola.
Insulina
• Jeśli poziom glukozy we krwi wynosi więcej niż 250 mg% uczeń powinien otrzymać
dodatkową dawkę insuliny, tak zwaną dawkę korekcyjną, w celu obniżenia zbyt wysokiego
poziomu glukozy. • Ilość insuliny, którą należy podać w celu obniżenia poziomu glukozy jest
indywidualna dla każdego chorego dziecka.
• Rodzice powinni przekazać Wychowawcy pisemną informację na ten temat.
• Sposób podania insuliny jest zależny od metody leczenia.
• Dziecko leczone przy pomocy wstrzykiwaczy poda insulinę penem (podskórna iniekcja),
dziecko leczone przy pomocy pompy - poda insulinę poprzez wciśnięcie odpowiednich
przycisków znajdujących się na pompie.
• Małe dzieci wymagają wtedy szczególnej kontroli, sprawdzenia czy wprowadziły
odpowiednią dawkę insuliny! Uzupełnianie płynów i samokontrola 3
• Dziecko powinno dużo pić (ilość płynów zależy od wieku!), przeciętnie 1 litr w okresie 1,5-2
godzin. Najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna.
• Należy także zbadać mocz na obecność cukromoczu i ketonurii.
• Po okresie około I godziny od podania korekcyjnej dawki insuliny należy dokonać
kontrolnego pomiaru glikemii (stężenie glukozy powinno zacząć się obniżać).
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• W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie
obniży się (na skutek podanej dawki korekcyjnej).
W KAŻDYM Z WYM WYMIENIONYCH PRZYPADKÓW ZAWSZE WZYWAMY POGOTOWIE
RATUNKOWE 1 ZAWIADAMIAMY RODZICÓW DZIECKA.

8.Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku
szkolnego.
1. Rodzic ma obowiązek poinformowania szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
2. Jeżeli nieobecność ucznia w szkole trwa powyżej pięciu dni szkolnych i nie jest w żaden
sposób usprawiedliwiona, wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu
wyjaśnienia sytuacji (telefon, e-mail, list polecony z podpisem dyrektora szkoły).
3. Jeżeli wychowawcy nie udało się skontaktować z rodzicami, zgłasza sprawę pedagogowi
szkolnemu, który ustala przyczyny nieobecności ucznia oraz przypomina rodzicom o ich
odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci.
4. Pedagog zobowiązuje ucznia do uczęszczania na zajęcia szkolne na piśmie, a rodzic do
dopilnowania przez dziecko realizacji obowiązku nauki.
5. W sytuacji, gdy uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego i nie ma uzasadnionych
przyczyn braku realizacji, dyrektor szkoły wystawia rodzicom upomnienie dotyczące realizacji
obowiązku szkolnego. W upomnieniu zawarte jest wezwanie do natychmiastowego posłania
dziecka do szkoły oraz informacja, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone
postępowaniem egzekucyjnym. Upomnienie przekazywane jest za pośrednictwem poczty.
Przy wysyłce stosuje się druk zwrotnego poświadczenia odbioru.
6. Jeśli sytuacja nadal nie ulegnie zmianie i uczeń w dalszym ciągu nie przychodzi do szkoły,
dyrektor szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz kieruje wniosek o wszczęcie
egzekucji administracyjnej do Prezydenta miasta Częstochowy za pośrednictwem Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie.
7. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być
nakładana kilkakrotnie.
8. Honorowane są usprawiedliwienia tylko od prawnych opiekunów. W przypadku czasowej
nieobecności prawnych opiekunów, są oni zobowiązani zgłosić się do wychowawcy i
poinformować (w formie pisemnej) o tymczasowym opiekunie dziecka.
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9.Procedura postępowania nauczyciela w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia
.( wagary)

1. Nauczyciel po uzyskaniu informacji o samowolnym opuszczeniu szkoły przez ucznia
powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.
2. Pedagog informuje o samowolnym opuszczeniu szkoły rodziców ucznia (prawnych
opiekunów) telefonicznie. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
wychowawca/ pedagog powiadamia policję i sporządza notatkę.
3. Pedagog we współpracy z wychowawcą ucznia ustala przyczynę wagarów i w miarę
możliwości miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole.
4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza w
obecności pedagoga rozmowę z rodzicami i uczniem. Zobowiązuje ucznia do zaniechania
samowolnego opuszczenia szkoły, a rodziców do bieżącego kontrolowania frekwencji
dziecka. Ustala z rodzicami strategię postepowania. Sporządza notatkę z przebiegu rozmowy
podpisaną przez strony uczestniczące.
5. W przypadku kolejnego samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia wychowawca o
zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora szkoły.
6. Dyrektor szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia sytuacji i
poinformowaniu ich o konsekwencjach wynikających z braku realizacji obowiązku szkolnego
przez dziecko.
7. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły
powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję oraz organ prowadzący.

10.Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub
prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów.
1. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest wychowawca i
pedagog.
2. Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży
dokonanej przez wychowanka ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
3. Wychowawca bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i
podejrzanego o dokonanej kradzieży lub zniszczeniu oraz o podjętych działaniach mających
na celu wyjaśnienie sprawy.
4. Wychowawca informuje o ustaleniach dyrektora szkoły.
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5. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.
6. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem ustala karę określoną w
Statucie Szkoły.
11. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania się ucznia
wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
1. Nauczyciel – świadek zdarzenia przerywa agresywne zachowanie ucznia/ grupy uczniów.
2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/ uczniami na temat
zdarzenia, sporządza notatkę:
- opis zdarzenia
- osoby uczestniczące
- sprawca
- poszkodowany.
4. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji i
odnotowuje ten fakt w dzienniku.
5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca powiadamia pedagoga oraz dyrektora
szkoły.
6. Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy zostaje otaczana ofiara zajścia.
Otrzymuje informację o możliwości dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie
zajścia na Policję.
7. Uczeń – sprawca zdarzenia ma możliwość wyjaśnienia powodów swojego zachowania.
Jeżeli istnieje taka potrzeba zostaje objęty zajęciami psychoedukacjami.
8. Wobec ucznia- sprawcy stosuje się kary określone w Statucie Szkoły.
9. W poważnych sytuacjach obowiązują Procedury postępowania w przypadku uzyskania
informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na
wniosek poszkodowanego.
12. Procedura udzielania pomocy dziecku doznającemu przemocy w rodzinie.
1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa u ucznia symptomy krzywdzenia
jest zobowiązany zareagować, a jeżeli to konieczne udzielić pierwszej pomocy oraz przekazać
informację o zaobserwowanym zdarzeniu pedagogowi szkolnemu i wychowawcy opisując w
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notatce wygląd, stan, dolegliwość oraz zachowanie dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz
podjęte działania.
2. Pedagog/wychowawca informuje o podjętych czynnościach dyrektora szkoły.
3. Podstawą udzielenia pomocy dziecku krzywdzonemu jest bezpośredni kontakt oraz
zapewnienie mu bezpieczeństwa, najlepiej we współpracy z rodzicami lub, jeśli nie jest to
możliwe, poprzez interwencję prawną.
4. W sytuacji ponownego zagrożenia bezpieczeństwa dziecka należy natychmiast przesłać
zawiadomienie o sytuacji dziecka do Sądu Rodzinnego Nieletnich lub zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej.
5. W przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka szkoła wszczyna procedurę
Niebieskiej Karty.
6. Działania szkoły opierają się na monitorowaniu sytuacji dziecka i prowadzone są do czasu
uzyskania poprawy.
7. W sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka bezpośredniej pomocy udziela pedagog
szkolny. Gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia (np. w sytuacji obrażeń na ciele)
powiadamia pielęgniarkę szkolna, a w przypadku jej nieobecności organizuje pomoc
medyczną wzywając karetkę pogotowia. Jeśli stan zdrowia dziecka nie kwalifikuje się do
wezwania karetki pogotowia wysyła faxem wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z
prośbą o wydanie zgody na poddanie dziecka badaniu lekarskiemu bez wiedzy i zgody
rodziców i ewentualnie (także jeśli uzyskanie zgody nie jest możliwe natychmiast) –
odprowadza dziecko do lekarza pediatry z prośbą o dokonanie opisy stanu dziecka.
8. Pedagog i wychowawca zbierają informację o dziecku w celu zdiagnozowania jego sytuacji
(dane świadczące o przemocy lub wykluczające ją, sprawcy krzywdzenia, relacji
skrzywdzonego dziecka z krzywdzącym, informacji o zrachowaniach pozostałych członków
rodziny).
13.Procedura „Niebieskiej Karty” – gdy istnieje podejrzenie dotknięcia osoby przemocą w
rodzinie.
1. Dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:
1) Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci.
2) Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia
osoby, co do której istnieje podejrzenia, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
3) Udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub osobie
najbliższej
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- o możliwości pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia
rodziny, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonym przez instytucje i podmioty w
zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – część
A” przez dyrektora szkoły w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie.
3. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza z uwagi na nieobecność osoby, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze
względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie
po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub ustaleniu przyczyn
uniemożliwiających jej wykonanie.
4. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie
formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.
5. Wszczynając procedurę należy podjąć działania interwencyjne mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie.
6. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i
poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
7. W przypadku stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, przeprowadza się rozmowę
w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec
dziecka, są rodzice lub opiekunowie prawni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w
obecności pełnoletniej osoby najbliższej dziecku.
9. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte
przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga
szkolnego lub wychowawcy klasy.
10. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska
Karta – B”
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11. Jeżeli osobą dotkniętą przemocą jest dziecka, powyższy formularz przekazuje się
rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w
rodzinie.
12. Formularz „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
13. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wszczęcia
procedury w szkole. Kopię wypełnionego Formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się w
szkole.
14. Dyrektor szkoły może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w
rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w
programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.

14.Procedura postępowania w przypadku pozyskania informacji o cyberprzemocy w
szkole.
1. Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych
źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice
lub inni uczniowie świadkowie zdarzenia, nauczyciele.
2. Jeżeli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą klasy powinien
przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i
dyrektora.
3. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia i podejmują dalsze
działania:
- ustalają okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, informując o tym dyrektora
szkoły.
4. Wszelkie dowody cyberprzemocy zostają zabezpieczone i zarejestrowane:
- odnotowana data i czas otrzymania materiału, treści wiadomości oraz, jeśli to możliwe
dane nadawcy lub adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkoła przekazuje sprawę Policji.
6. Po ustaleniu sprawcy cyberprzemocy zostaje z uczniem przeprowadzona rozmowa w
obecności rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły, celem omówienia skutków
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takiego postępowania i przekazania informacji o konsekwencjach przewidzianych w Statucie
Szkoły.
7. Rodzice sprawcy zostają zobowiązani do kontroli zachowań ucznia i poinformowani o
możliwości skorzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
8. Ofiara cyberprzemocy otrzymuje wsparcie psychiczne oraz poradę od pedagoga na temat
zalecanych zachowań celem zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa.
15. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły wykryje
fałszerstwo.
1. Sytuacje fałszerstwa w szkole:
- dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych ( wpisywanie, usuwanie ocen,
usprawiedliwienie nieobecności)
- przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców
- podrabianie/ przerabianie zaświadczeń lekarskich
- podkładanie prac innych uczniów jako własnych
- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce,
itp.)
1. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.
2. Wychowawca (pedagog) wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o zaistniałym
fakcie.
3. Wychowawca klasy i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz uczniem, który
popełnił fałszerstwo. Wspólnie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu, uwzględniają
postępowanie ucznia przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej zachowania zgodnie z
zapisami w Statucie.
4. W obecności rodziców podjęta zostaje decyzja o dalszym postępowaniu.
5. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje prośbę o interwencję
do Policji.
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16.Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył
18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
Nauczyciel powinien:
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów dziecka i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W
przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do
specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji.
17.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk/substancję psychoaktywną.
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni
(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich
związku z poszukiwaną substancją.
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki
ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców /opiekunów ucznia/
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i
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przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w
jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
5. Po zajściu incydentu wychowawca ora pedagog otacza ucznia szczególną uwagą.
6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania.

18.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków/substancji psychoaktywnej.
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora
szkoły.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje
do niezwłocznego odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przywiezieniu do
placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji –
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z
dyrektorem.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przywiezienia ucznia do
izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczania zawiadamia
się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub
narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji
(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
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7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadamiać policję. Dalszy tok postepowania leży w
kompetencji tej instytucji.
19. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel/inny pracownik szkoły zauważy, że
uczeń pali papierosy.
1. Osoba, która zauważy, że uczeń pali papierosy lub e-papierosy powinna poinformować
wychowawcę klasy lub pedagoga.
2.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności
pedagoga. Rodzic pisemnie zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno- ostrzegawczą z uczniem.
4. Uczeń zobowiązuje się pisemnie do niepalenia papierosów.
5. W przypadku ponownego ujawnienia, że uczeń pali papierosy może być on decyzją
dyrektora szkoły zawieszony w prawach ucznia.
6. Wobec ucznia stosuje się kary określone w statucie Szkoły.
7. Wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu
zmianę postaw ucznia.
20.Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominającej wyglądem narkotyk/substancje psychoaktywne.
W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem
narkotyk, to:
1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile
to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
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21. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zewnętrznego w szkole.
Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą:
1. Zagrożenie wybuchem pożaru/gazu lub wybuch pożaru/gazu.
2. Podłożenie ładunku wybuchowego lub podłożenie podejrzanego pakunku.
3. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
4. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.
5. Podwyższone normy zanieczyszczenia powietrza.

ZAGROŻENIE WYBUCHEM POŻARU/GAZU LUB WYBUCH POŻARU/GAZU. EWAKUACJA W
TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY – ZASADY POSTĘPOWANIA ZGODNE Z INSTRUKCJĄ
PRZECIWPOŻAROWĄ.
1. Każdy pracownik, który zauważy zagrożenie pożarem lub wybuchem jest obowiązany do
wszczęcia procedury.
2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie
uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom
uczestniczącym w zdarzeniu.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły oraz
kierownika do spraw gospodarczych.
4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie
służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
6. Ewakuacja jest przeprowadzana zgodnie z procedurami ewakuacji Szkoły Podstawowej nr
49 w Częstochowie.
I.2 PODŁOŻENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO LUB PODŁOŻENIE PODEJRZANEGO PAKUNKU.
A. Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego.
1. Osoba otrzymująca informacje notuje przebieg rozmowy telefonicznej i niezwłocznie
informuje dyrektora szkoły.
2. Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub osoba upoważniona
powiadamia służby i podejmuje decyzję o ewakuacji.
3. Ewakuacja jest przeprowadzana zgodnie z procedurami ewakuacji Szkoły Podstawowej nr
49 w Częstochowie.
B. Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzanego pakunku.
1. Osoba, która zauważyła podejrzany pakunek:
- izoluje miejsce jego położenia,
- nie dotyka, nie otwiera i nie przesuwa podejrzanego pakunku,
- powiadamia dyrektora o podejrzanym ładunku.
2. Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub osoba upoważniona
powiadamia służby i podejmuje decyzję o ewakuacji.
3. Ewakuacja jest przeprowadzana zgodnie z procedurami ewakuacji Szkoły Podstawowej nr
49 w Częstochowie.
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I.3 WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA (TERRORYSTY) DO SZKOŁY.
A. Pojedynczy napastnik, tzw. aktywny strzelec.
Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji
wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób
znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.
1. Osoba, która zauważyła napastnika ucieka w bezpieczne miejsce alarmując wszystkich
wokół.
2. Nauczyciel, mający pod opieką uczniów, stara się ewakuować z nimi poza zasięg
napastnika.
3. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, nauczyciel zostaje w pomieszczeniu, zamyka drzwi na
klucz lub/i barykaduje wejście uniemożliwiając napastnikowi dostanie się do sali.
4. Nauczyciel wycisza i uspokaja uczniów. Szczególną uwagę zwraca na uczniów którzy
specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji.
5. Nauczyciel stara się powiadomić policję i dyrekcję wysyłając informację tekstową - SMS o
zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel nakazuje: - bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony, - zasłonić okna, zgasić
światło, - nie przemieszczać się, zachować ciszę, - stać poniżej linii okien, zejść ze światła
drzwi, - zejść z linii strzału, położyć się na podłodze, - zachować ciszę, nie krzyczeć jeżeli
padną strzały, - nie otwierać nikomu drzwi,
7. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia nauczyciel stara się podjąć walkę.
8. Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub osoba upoważniona
decyduje o uruchomieniu sygnału alarmowego słownego i dźwiękowego: długi, ciągły
dzwonek (co najmniej 10 sekund).
9. Zaalarmowani nauczyciele stosują się do punktów 2 – 7.
B. Grupa terrorystów lub napastnik, który chce coś zyskać okupując szkołę (wzięcie
zakładników).
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad
szkołą należy:
-Wykonywać bezwzględnie polecenia napastnika.
-Na żądanie terrorystów oddać im przedmioty osobiste, np. telefon
- Informować o braku możliwości wykonania jakiegoś polecenia.
- Unikać patrzenia terrorystom w oczy, unikać kontaktu wzrokowego.
- Nie odwracać się plecami do napastnika.
- Nie zwracać niepotrzebnie na siebie uwagi.
- Nie lekceważyć napastnika i nie być agresywnym w stosunku do niego.
- Nie oszukiwać terrorysty.
- Uspokoić uczniów, zawsze zwracać się do nich po imieniu.
- Poinformować napastnika o uczniach ze schorzeniami.
- Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
- Korzystać z dobrej woli terrorysty.
C. Działania antyterrorystyczne podjęte przez policję
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję należy bezwzględnie
słuchać poleceń i instrukcji. Unikać jakichkolwiek samodzielnych działań.
I.4 WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO SZKOŁY.
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W przypadku otrzymania informacji o skażeniu lub możliwości skażenia substancją
chemiczną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami (szkoła
otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. telefon o
zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki):
1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby.
2. Sekretariat alarmuje wszystkich przebywających na terenie szkoły.
3. Zarządza się ewakuację osób przebywających na zewnątrz do budynku szkoły.
4. W budynku - szkole, zamyka się i uszczelnia okna, drzwi, otwory wentylacyjne.
5. W miarę możliwości należy zgromadzić podręczne środki ratownicze.
6. Należy przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznego do wnętrza pomieszczeń.
7. Należy powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających
dużego wysiłku.
8. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno opuszczać
uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych.
9. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od
nich wytycznymi.
A. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało wykryte
natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się.
1. Osoba, która wykryła zagrożenie nie dotyka i nie wącha podejrzanych przedmiotów, nie
sprząta proszku, nie ściera cieczy.
2. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, należy przykryć ją np. kocem.
3. Należy pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów.
4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i
nie wpuszczać do niego innych osób .
5. Należy zawiadomić dyrektora o zagrożeniu.
6. Dyrektor uruchamia procedurę.
7. Sekretariat alarmuje wszystkich przebywających na terenie szkoły informacją o potrzebie
ewakuacji.
8. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby.
9. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć
ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka.
10. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić do czasu uzyskania zgody odpowiednich
służb.
11. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi,
otwory wentylacyjne.
12. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w
odległości ok. 5 m. od niej. Listę przekazać policji.
13. W miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki.
14. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środków biologicznych lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń.
15. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego
wysiłku.
16. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi
od nich wytycznymi.
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B. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte
późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań.
1. Osoba, która wykryła zagrożenie nie dotyka i nie wącha podejrzanych przedmiotów, nie
sprząta proszku, nie ściera cieczy.
2. Należy zawiadomić dyrektora o zagrożeniu.
3. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, należy przykryć ją np. kocem.
4. Należy pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów.
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i
nie wpuszczać do niego innych osób .
6. Sekretariat alarmuje wszystkich przebywających na terenie szkoły.
7. Zarządza się ewakuację osób przebywających na terenie szkoły na zewnątrz do budynku
szkoły.
8. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby.
9. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne a budynek szkoły wraz ze
wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia
przygotowując się do ewentualnej kwarantanny.
10. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi
od nich wytycznymi.
11. Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami sytuacji. W
przypadku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
I.5 PODWYŻSZONE NORMY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.
Koordynatorem procedury jest Urząd Miasta Częstochowy.
1. Stan zanieczyszczenia powietrza sprawdza codziennie wyznaczony pracownik Urzędu
Miasta Częstochowy.
2. Informację o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza oraz o zaleconych
działaniach, otrzymuje Szkoła drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub drogą telefoniczną.
3. Nadawcą informacji o niebezpiecznym zanieczyszczeniu jest Wydział Edukacji Urzędu
Miasta lub Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
4. Zadaniem Szkoły jest bieżące monitorowanie nadchodzącej poczty elektronicznej i
codzienne sprawdzanie komunikatów o stanie powietrza na stronie Urzędu Miasta
Częstochowy.
5. Pracownik sekretariatu przekazuje informację o konieczności uruchomienia procedury
dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorowi.
6. Pracownik sekretariatu przekazuje informację o procedurach postępowania za pomocą
szkolnego radiowęzła oraz wywiesza komunikat o przekroczeniu norm zanieczyszczeń
powietrza na drzwiach głównego wejścia do szkoły i na tablicach informacyjnych w pokojach
nauczycielskich.
7. Szkoła może otrzymać z Urzędu Miasta informację z jednego z trzech poziomów
ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów: - poziom I – kolor żółty – powiadomienie
o wystąpieniu przekroczenia - działania informacyjne, edukacyjne ostrzegawcze, - poziom II –
kolor pomarańczowy – ostrzeżenie - działania informacyjne, edukacyjne, operacyjne, poziom III – kolor czerwony – alarm smogowy - działania informacyjne, ostrzegawcze,
operacyjne nakazowe/zakazowe.
8. Szkoła, jako placówka oświatowa, powiadamiana jest o II i III poziomie ostrzegania.
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9. W przypadku wystąpienia podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza
zakwalifikowanych jako alarmowe należy bezwzględnie zastosować się do otrzymanych
zaleceń i zakazów.
11. Możliwe zakazy:
a) zaniechanie wietrzenia pomieszczeń szkoły,
b) zakaz organizowania zabaw i spacerów na powietrzu, w tym wyjść poza teren szkoły.
12. Możliwe zalecenia:
a) unikanie podróży w godzinach szczytu komunikacyjnego,
b) w trakcie zaplanowanych podróży z uczniami: zamykanie okien w autokarach, ustawienie
wentylacji na obieg zamknięty, wybieranie mniej uczęszczanej trasy,
c) przypominanie podopiecznym o oddychaniu nosem,
d) zachęcanie podopiecznych do spożywania dużej ilości płynów.
13. W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie Miasta Częstochowy, prezydent, w
nadzorowanych przez siebie placówkach może zawiesić zajęcia.
14. W czasie zawieszenia zajęć placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla
uczniów, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki.
22. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania o charakterze
seksualnym stosowanych wobec rówieśników (np. ściąganie spodni, obnażanie i dotykanie
miejsc intymnych itp.)
1. Zaobserwowane czynności należy natychmiast przerywać.
2. Sprawcy udzielić natychmiastowego upomnienia.
3. Sprawę należy przekazać pedagogowi szkolnemu, który podejmie działania diagnostycznoterapeutyczne.
4. Wychowawca powiadamia o problemie rodziców a w przypadku częstego występowania
zachowań sugeruje konsultacje specjalistyczne.
5.Wychowawca dokumentuje przebieg wydarzenia oraz podjęte działania w formie pisemnej
notatki służbowej.
23.Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.
1. W przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji, że uczennica jestw ciąży
nauczyciel/wychowawca klasy informuje o tym fakcie dyrektora szkoły i pedagoga.
2.Wychowawca lub pedagog szkolny zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do
natychmiastowego zgłoszenia się do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy z uczennicą
oraz jejrodzicami/opiekunami prawnymi.
3. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor w porozumieniu z rodzicami/opiekunami
prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego przez
uczennicę.
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4.Pedagog szkolny wskazuje rodzicom/opiekunom prawnym możliwość skorzystania przez
uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczno –pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią.
5.Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą w
trakcie pobytu w szkole.
6.Dyrektor szkoły ozaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie Sąd Rodzinny lub Policję
(informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych uczennicy).
7.Wychowawca dokumentuje przebieg wydarzenia oraz podjęte działania w formie pisemnej
notatki służbowej.
24. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.
1.W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych
właściwychsegmentach, w czasie przerw obiadowych również w stołówce szkolnej.
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2.Uczeń zobowiązany jest zachowywać się podczas przerw spokojnie, w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób: nie biegać, nie popychać innych, nie
wychodzić poza teren szkoły, dbać o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanować
mienie szkoły i cudzą własność.
3.Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych
pracowników szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, bezzwłocznie zgłosić
pracownikom szkoły informacje o zauważonych zagrożeniach.
4.Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
dyrekcję. Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczo-wychowawczego szkoły i
wchodzą w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
5.Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed zajęciami szkolnymi (15
min. przed pierwszą lekcją), podczas przerw między lekcjami i na przerwie bezpośrednio po
zakończeniu zajęć na danym korytarzu (według harmonogramu).
6.W razie nieobecnościnauczyciela dyżur przejmuje nauczyciel odbywający zastępstwo za
nieobecnego nauczyciela; jeżeli jest to niemożliwe wicedyrektor wyznacza doraźne
zastępstwo na dyżurze.
7.Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur wwyznaczonym miejscu zgodniez planem
dyżurów nauczycielskich;
Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami,
któreprzeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów;
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- Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą postępowaniawobec
uczniów naruszających regulamin szkolny);
- Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrekcją szkoły o zauważonych podczasdyżuru
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażającychzdrowiu i
bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły;
- Jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący
zobowiązany jest do przestrzegania procedury dotyczącej wypadków i urazów uczniowskich,
jednocześnie zapewniając obecność nauczyciela dyżurującego w danym miejscu (doraźne
zastępstwo).
25.Procedura postępowania wobec ucznia zaniedbanego środowiskowo i rodziców
niewydolnych wychowawczo.
1. Nauczyciel, wychowawca klasy lub inna osoba z kręgu dziecka mająca informacje na temat
zaniedbań wychowawczych bądź innych problemów w rodzinie ucznia zgłasza problem
pedagogowi szkolnemu.
2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i Dyrektor szkoły, obserwują i diagnozują sytuacje
ucznia.
3. Pedagog szkolny i wychowawca klasy rozmawiają z uczniem w celu dokonania diagnozy
potrzeb dziecka.
4. Pedagog szkolny i wychowawca klasy kontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi
ucznia:
a) zapraszają rodziców do szkoły,
b) składają wizytę domową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zamiarze odwiedzin.
5. W razie braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia pedagog szkolny:
a) poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników MOPS,
policję,
b) w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony rodziców dziecka/ opiekunów prawnych,
pedagog szkolny występuje do sądu rodzinnego o rozeznanie sytuacji rodzinnej dziecka.
6. Na spotkanie z rodzicami ucznia wychowawca klasy i pedagog szkolny przedstawiają
ofertę pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej bądź prawnej.
7. Z każdego spotkania z rodziną ucznia wychowawca lub pedagog sporządza notatkę.
8. Wychowawca klasy i pedagog szkolny utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami
prawnymi ucznia i dbają, w miarę możliwości o realizację wspólnych ustaleń.
9. W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców/opiekunów ucznia ze szkołą, pedagog
występuje z wnioskiem do sądu rodzinnego.

26.Procedura postępowania w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami
prawnymi ucznia.
1. W szczególnych sytuacjach, poza ustalonymi terminami, nawiązanie kontaktu szkoły z
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia możliwe jest poprzez ustną prośbę o kontakt
przekazaną poprzez ucznia lub rozmowę telefoniczną.
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2. W przypadku nieskuteczności w/w form wychowawca kieruje do rodziców/opiekunów
prawnych pisemne wezwanie do szkoły.
3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia w
żadnej z podanych wyżej form wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego.
4. Wychowawca wzywa listem poleconym rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły.
5. W przypadku niewstawienia się rodziców/opiekunów prawnych ucznia na wezwanie,
wychowawca klasy wraz z pedagogiem składają wizytę w miejscu zamieszkania ucznia w celu
wyjaśnienia przyczyn braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.
6. W przypadku wyczerpania w/w możliwości pedagog szkolny powiadamia sąd rodzinny.
7. Każde działanie podjęte w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi
ucznia powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku lekcyjnym lub odpowiednią
dokumentacją pedagoga szkolnego.

27.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
Nauczyciel, wychowawca rozpoznaje sytuację.
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły uznaje się:
1. lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły
wyrażone w słowach lub gestach;
2. lekceważące i obraźliwe zachowania ucznia w stosunku do nauczyciela lub innego
pracownika szkoły w obecności osób trzecich;
3. prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach;
4. nagrywanie lub fotografowanie w/w pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;
5. naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób;
6. użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej;
7. pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników; naruszenie ich nietykalności
osobistej poprzez upublicznianie nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych
mediach.
Nauczyciel, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia:
1. Dyrektor w obecności pedagoga szkolnego, wychowawcy, przeprowadza rozmowę z
rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniem. Zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, a rodziców/opiekunów prawnych bezwzględnie motywuje do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem,
2. w zależności od przewinienia Dyrektor udziela kary statutowej uczniowi,
3. w zależności od przewinienia Dyrektor ustala z uczniem i rodzicami sposób naprawienia
szkody, zadośćuczynienia, itp.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
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Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły, który dokonuje wiążącej pracownika
interpretacji przepisów prawa.

28. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia oraz nieprzewidywalnego
zdarzenia.
1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową
pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia,
jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczniów,
c) niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą
– prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
2. W każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku,
powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje
wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodzica/opiekuna
prawnego ucznia o wypadku.
3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub Dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu
ustala z nim:
a) potrzebę wezwania pogotowia,
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/opiekuna prawnego,
c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach
powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.
4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
nauczyciel, pedagog, psycholog, sekretarz szkoły lub Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
5. O każdym wypadku Dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i
współpracującego ze szkołą pracownika służby BHP.
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty.
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu
dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły,
wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki
i odpowiada za nie.
10. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:
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a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby, bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp, b
) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu
wchodzi Dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,
c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora
oświaty,
d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu
–przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza Dyrektor,
e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową;- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub
wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania,
przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są
uczniowie –przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa
szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia –świadka i jego
rodziców - sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej
w pkt 8) -uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał
w czasie, gdy zdarzył się wypadek - uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i
określeniem rodzaju wypadku,sporządza protokół powypadkowy,protokół powypadkowy
podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor szkoły,
f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek
zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie
odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących
im prawach w toku postępowania powypadkowego,
h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego
zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają
ten fakt podpisem w protokole: protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym)
poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, organowi
prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono
protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu(są o tym informowani przy
odbieraniu protokołu), zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na
piśmie przewodniczącemu zespołu,
zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu
faktycznego sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym,
zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę, po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ
prowadzący szkołę może zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu
lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem
ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
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12. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz
ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
29. Procedura postępowanie w przypadku groźby samobójczej w formie słownej i próby
samobójczej ucznia:
Po stwierdzeniu, że uczeń groził słownie, że odbierze sobie życie lub podjął próbę
samobójczą należy podjąć następujące działania:
1.Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (pedagog, nauczyciel,
pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego.
2.Dyrektor szkoły na prośbę rodzica /opiekuna wzywa pogotowie ratunkowe.
3.Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i
przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
ucznia.
4.Od momentu przybycia do szkoły rodzic/opiekun przejmuje opiekę nad dzieckiem w tym
dniu.
5. Rodzic/opiekun podpisuje notatkę sporządzoną w zaistniałej sytuacji.
6.Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę,
dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
7.O groźbach samobójczych w formie słownej i próbie samobójczej ucznia dyrektor
informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań
oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.
8.Pedagog przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą.
9.W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ
prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.
10.Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej
innym uczniom w sytuacji próby samobójczej lub samobójstwa.
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30.Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
1.Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. w
pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz
pedagoga/psychologa szkolnego
2.W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających
uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji następnie dyrektor
szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu
3. Wychowawcy klas oraz pedagogowie/psycholodzy szkolni winni podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania
możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie.
4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać
powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia
czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania.
5. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z
uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia).
6.Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia wychowawca lub
pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi
opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.
7.Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania
z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na
uczennicą/uczniem.

31. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania
pornografii w szkole przez ucznia
1.W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o
rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu.
2.W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały
pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych
konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez
sprawców zdarzenia.
3.Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom
szkoły. 4.Wychowawca klasy i pedagog/psycholog szkolny winien podjąć działania
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie
materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego
typu działań.
5.Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który
rozpowszechniał materiały pornograficzne.
6.Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.
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32.Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach
nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie
określone w artykułach:
art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w
miejscu publicznym,
art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.
1.Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia
dyrektora szkoły.
2.Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków
zdarzenia 3.W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły,
wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub
pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę.
4Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w
przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku,
gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego
obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

Procedury zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 11 września 2019 roku.
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