Procedury postępowania w innych sytuacjach kryzysowych w XL Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Procedury postępowania
w innych sytuacjach kryzysowych
Ustawy i rozporządzenia dające podstawę prawną do działań profilaktycznych:
 Kodeks Postępowania Karnego
 Kodeks Postępowania Cywilnego
 Ustawa z dn. 26 październik 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
dnia 12 listopada 1982r. ze zm.)
 Ustawa o ochronie zdrowia publicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.. U. Nr 111 poz.
535 ze zm.)
 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230; zm. 2002.06.25, Dz. U. o 02.84.763 ze zm.)
 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 75, poz. 468
ze zm.) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie
szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem. ( zm. 18 sierpnia 2015, Tekst ogłoszony:
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001249,D20151249.pdf.)
I. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń znajduje się pod wpływem
narkotyków.
1. Gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków nauczyciel
zobowiązany jest powiadomić pedagoga, wychowawcę klasy i odizolować ucznia od
reszty klasy.
2. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację do Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców / opiekuna prawnego o podejrzeniach oraz o
odebraniu ucznia ze szkoły.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi, Dyrektor zawiadamia
pogotowie ratunkowe i policję.
5. Po zdarzeniu wychowawca, pedagog lub nauczyciel, sporządza protokół zdarzenia.
6. Pedagog lub wychowawca przekazuje rodzicom adresy specjalistycznych instytucji.
II. Procedura postępowania w sytuacji posiadania / rozprowadzania narkotyków przez
ucznia na terenie szkoły.
1. Po otrzymaniu informacji, że istnieje domniemanie o posiadaniu (rozprowadzaniu
narkotyków) przez ucznia, wychowawca, pedagog i Dyrektor Szkoły proszą ucznia
o wytrząśnięcie torby/ plecaka i opróżnienie kieszeni celem sprawdzenia zawartości.
2. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji lub odmowy wytrząśnięcia torby/ plecaka
Dyrektor powiadamia policję i rodziców / opiekunów prawnych.
3. Na terenie szkoły następuje wysłuchanie ucznia przez policję w obecności osoby
wskazanej przez Dyrektora Szkoły.
4. Po zdarzeniu, wychowawca, pedagog lub nauczyciel sporządza protokół zdarzenia.
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III. Procedura postępowania w sytuacji niezrealizowania obowiązku szkolnego przez
uczniów.
1. Nieobecności uczniów stają się nieobecnościami nieusprawiedliwionymi w momencie,
kiedy minął ustalony przez wychowawcę (zgodnie ze statutem) termin usprawiedliwienia
tych godzin.
2. Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie mogą być uważane za wagary.
 Jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego ma 60 godz. nieusprawiedliwionych
wychowawca może wysłać I upomnienie, w międzyczasie odbywa rozmowę
z uczniem i rodzicami w tej sprawie;
 Jeżeli uczeń opuści następne 30 godz. bez usprawiedliwienia wychowawca wysyła II
upomnienie, w międzyczasie odbywa rozmowę z rodzicem oraz uczniem,
 Po opuszczeniu następnych 20 godz. wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem
i pedagogiem uruchamia tryb postępowania egzekucyjnego (szkoła wysyła
odpowiednie zawiadomienie do organu prowadzącego).
IV. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem
ucznia.
1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów przemocy
fizycznej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub w razie jego
nieobecności pedagoga oraz Dyrektora Szkoły.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z uczniem.
3. Ogólnych oględzin – jeśli jest taka potrzeba - dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby
wyznaczone prze Dyrektora, sporządzając odpowiednią notatkę :
Dnia ..................... na ciele dziecka ............................. stwierdzono ………..
wybroczyny w okolicach ..........................., zasinienia w okolicach ...........................
Na pytanie co się stało uczeń (nie) odpowiada „...................................” (Piszemy co
mówi dziecko, ta notatka powinna znaleźć się w aktach ucznia).
4. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie
ratunkowe i powiadomić policję.
5. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia z rodzicami /
opiekunami prawnymi ucznia / uczennicy. Następnie osoby rozmawiające z uczniem
sporządzają protokół zajścia.
6. W szczególnych przypadkach zawiadamiany jest Sąd Rodzinny i Policja (wniosek
Dyrektora o wgląd w sytuację rodzinną).

