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WYKAZ PROCEDUR:  

1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk. 

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu.  

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie alkohol.  

4. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub posiadania papierosów 

przez ucznia.  

5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

6. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego oraz 

działania na szkodę drugiej osoby.  

7. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszowania dokumentacji szkolnej. 

8. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy 

lub wartościowych przedmiotów. 

9. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia 

uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji 

na polecenia nauczyciela). 

10. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji telefonu 

komórkowego, odtwarzacza MP3 itp.  

11. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zbiorowej ucieczki z lekcji. 

12. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.  

13. Procedura postępowania w sytuacjach samobójstwa. 

14. Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych. 

15.  Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym. 
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Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem 

5. Kodeks postępowania karnego 

6. Kodeks Rodzinny 

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Cele: 

1. Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

2. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania. 

3. Socjalizacja uczniów. 

4. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły. 

5. Wypracowanie jednolitych metod współpracy miedzy rodzicami i szkoła. 

 

Uzasadnienie wdrożenia procedur w szkole: 

1. Promowanie postaw pomagających zachować bezpieczeństwo, ład i porządek na 

terenie szkoły. 

2. Wypracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur działania, eliminujących 

czynnik przypadkowości i dowolności w interpretowaniu przepisów prawnych. 
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1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk 

1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu. 

Nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń nie mógł pozbyć się 

substancji. 

2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia policję. 

4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. W celu 

wprowadzenia atmosfery współpracy, o obecność można poprosić wychowawcę lub 

nauczyciela, do którego uczeń ma zaufanie. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ja zabezpieczyć i czekać na 

przyjazd policji.  

6. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, należy wezwać policję, które dokona przeszukania. 

7. Wyznaczona przez dyrektora osoba próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń 

nabył substancję. 

8. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz 

ze swoimi spostrzeżeniami. 

9. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog niezwłocznie powiadamia o zaistniałym 

zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia. 

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, 

że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i 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. 

Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zająć się nim osoba przeszkolona 

w udzielaniu pierwszej pomocy. 

3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wzywa pogotowie ratunkowe. 
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4. Zawiadamia o fakcie rodziców lub opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (osoba sprawującą opiekę, 

wychowawca lub pedagog). 

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga 

szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Pedagog szkolny 

przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznej 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzależnień. 

6. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie Statutu Szkoły. 

7. W sytuacji powtórzenia incydentu, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny 

o pogłębiającej się demoralizacji ucznia. 

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, 

że uczeń posiada przy sobie alkohol 

1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu. 

2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców. 

4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani plecaka ucznia. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją rodzicom. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga 

szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

7. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora. 

4. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub 

posiadania papierosów przez ucznia 

1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu. 

2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców. 
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4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani plecaka ucznia. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją rodzicom. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga 

szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

7. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora. 

5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznajemy: 

 Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach 

 Prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach 

 Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody 

 Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej 

 Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej 

 Naruszenie ich nietykalności osobistej 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma 

obowiązek niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły. 

2. Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów ucznia). 

3. Poinformowanie policji przez dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem w obecności pedagoga 

szkolnego. 

5. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora za naruszenie godności nauczyciela w trakcie 

wykonywania przez niego czynności służbowych. 

6. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia 

szkolnego oraz działania na szkodę drugiej osoby  

1. Ustalenie sprawcy przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

2. Poinformowanie wychowawcy, w szczególnych przypadkach pedagoga szkolnego 

i dyrektora szkoły. 
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3. W przypadkach umyślnego zniszczenia mienia szkolnego lub mienia innej osoby, 

rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów tej szkody. 

4. O sposobie naprawienia zniszczonego mienia szkolnego decyduje dyrektor szkoły. 

5. W szczególnych przypadkach wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicem 

i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje rodzica do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem, poprzez spisanie kontraktu. 

6. W zależności od sytuacji uczeń zostaje ukarany naganą wychowawcy, upomnieniem 

dyrektora lub naganą dyrektora. 

7. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszowania 

dokumentacji szkolnej 

Za fałszowanie dokumentacji szkolnej uznajemy: 

 Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie 

ocen, usprawiedliwianie nieobecnosci) 

 Fałszowanie usprawiedliwień, zwolnień, deklaracji zgody rodziców itp. 

1. Poinformowanie wychowawcy klasy. 

2. Ustalenie sprawcy fałszerstwa przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i powiadomienie ich o zaistniałej sytuacji. 

Wychowawca klasy spisuje kontrakt z rodzicem (opiekunem prawnym) i obejmuje 

ucznia szczególnym nadzorem. 

4. Uczeń, który dopuścił się fałszerstwa dokumentacji szkolnej, zostaje ukarany 

upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły. 

5. W sytuacji powtórzenia incydentu dyrektor szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o 

wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji. 

8. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży, 

wyłudzania pieniędzy lub wartościowych przedmiotów  

1. Natychmiastowe poinformowanie wychowawcy klasy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie personaliów uczestników zdarzeń (sprawcy, poszkodowanego i świadków 

zdarzenia. W szczególnych przypadkach zabezpieczenie materiałów, mogących być 

pomocnymi w wyjaśnieniu sprawy. 

3. Wezwanie rodziców ucznia, którego dotyczy zdarzenie oraz w szczególnych 

przypadkach policji. 

4. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodzica (opiekuna 

prawnego) i pedagoga. 



8 

 

5. Wychowawca klasy spisuje z rodzicem kontrakt. 

6. Kopie kontraktu przekazuje pedagogowi szkolnemu, który obejmuje ucznia 

szczególnym nadzorem. 

7. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły występuje do Sadu Rodzinnego 

o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji. 

9. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia 

uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po 

sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela) 

1. Upomnienie słowne. 

2. W sytuacji braku poprawy zachowania, nauczyciel wpisuje danemu uczniowi uwagę. 

3. Poinformowanie wychowawcy klasy o zaistniałej w czasie lekcji sytuacji. 

4. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 

5. Jeżeli zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie wychowawca podejmuje następujące 

działania: 

 poinformowanie rodziców ucznia 

 rozmowa wychowawcy z rodzicem, zobowiązanie rodzica do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem (np. spisanie kontraktu) 

 udzielenie nagany wychowawcy 

 udzielenie nagany dyrektora 

10. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie 

lekcji telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 itp. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione do szkoły przez ucznia 

wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp. 

2. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

MP3 itp. W/w sprzęt musi być wyłączony i schowany. 

3. W przypadku posiadania (w miejscu widocznym) lub używania w/w sprzętu uczeń jest 

zobowiązany do wyłączenia go i oddania nauczycielowi. 

4. Nauczyciel informuje rodzica o zaistniałej sytuacji i oddaje sprzęt rodzicowi lub 

opiekunowi prawnemu. 
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11. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zbiorowej ucieczki 

z lekcji 

1. Adnotacja w dzienniku (temat niezrealizowany, klasa nieobecna). Uczniowie są 

zobowiązani do samodzielnego uzupełnienia niezrealizowanego tematu. 

2. Nauczyciel powiadamia o ucieczce klasy wychowawcę i dyrektora szkoły. 

3. Nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona i ma wpływ na ocenę zachowania. 

4. Klasa zostaje ukarana zakazem udziału w imprezach szkolnych (dyskoteki, wyjścia do 

kina, wycieczki) w danym semestrze. 

12. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania 

u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych 

1. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników: 

 mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych 

 pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

 unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

 zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

 przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań 

 przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu 

 przejawianie zainteresowania tematyka śmierci, umierania itp. 

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 

 fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca i pedagog szkolny podejmują 

odpowiednie działania interwencyjne: 

 jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 

 przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w 

zachowaniu ucznia 

 przekazują informacje o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

 ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów 
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2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych): 

po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor 

szkoły podejmują następujące działania: 

 nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, 

bezpieczne miejsce 

 informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców 

 przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli 

przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. 

policji) 

3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą: 

po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, 

wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego 

 wzywają pogotowie ratunkowe 

 dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu 

szkolę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy 

w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego 

powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli 

 pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 

bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje 

rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza szkołą 

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje 

organ prowadzący i nadzorujący szkolę o zaistniałej sytuacji 

 pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej innym uczniom szkoły 
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4. Jeśli zaistnieje realne zagrożenie próby samobójczej ucznia, należy podjąć  

następujące czynności: 

 jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia, 

 nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować 

przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce, 

 zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia, 

 w razie konieczności wezwać pomoc– pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską 

i w czasie tej interwencji zadbać, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie, 

 ocenić ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja 

dziecka), 

 zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę dziecka oraz rodziców, 

 chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. 

z  kontaktem z mediami 

Uczeń, który podjął próbę samobójczą bezwzględnie powinien otrzymać konsultacje 

psychiatryczną. Jeśli uczeń wróci do szkoły, należy w trakcie pierwszych z nim 

kontaktów pamiętać o daniu mu wsparcia, akceptacji, okazaniu zrozumienia. Należy 

uznać próbę samobójczą za fakt historyczny, aby utrzymać dystans do tego, co się 

stało, skoncentrować się na głównych problemach ucznia i jeśli to możliwe 

pozytywnie je przeformułował, wskazać różne systemy wsparcia. 

13. Procedura postępowania w sytuacjach samobójstwa 

1. Natychmiast o zaistniałej sytuacji należy poinformować dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe, organ prowadzący, 

Kuratorium oświaty oraz prokuratora. 

3. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

innym uczniom szkoły. 

4. Dyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji.  

5. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomi się 

najbliższej rodziny. 

6. Dyrektor wyznacza osobę do jak najszybszego powiadomienia najbliższej rodziny o 

śmierci dziecka. Należy zrobić to osobiście, unikać telefonu lub poczty.  

7. Dyrektor organizuje pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej – udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu 

traumatycznych przeżyć. 
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8. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami. 

Czego nie wolno robić i o czym należy pamiętać? 

1. Po samobójstwie może dojść do zjawiska zakażania się samobójstwem (tzw. Efekt 

Wertera). Należy zidentyfikować wszystkich uczniów o złym stanie emocjonalnym 

lub ze skłonnościami samobójczymi i otoczyć ich większą opieką i wsparciem – takie 

osoby często identyfikują się z samobójcami.  

2. Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani o wydarzeniu. Należy 

również stworzyć możliwość do przepracowania emocji z tym związanych.  

3. W czasie dyskusji, rozmów nie można dopuścić do gloryfikowania tego typu 

zachowań oraz do idealizacji osoby samobójcy.  

4. Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym, ani apeli 

szkolnych, na których informowałoby się o zdarzeniu.  

5. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby pomoc 

w czasie kryzysu oraz numery telefonów zaufania. 

14. Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych 

1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami.  

2. Nikt, poza wskazaną osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły 

nie udziela wywiadów.  

3. Osoba wyznaczona do kontaktów z mediami stosuje się do następujących wskazówek:  

 Mów pierwszy o złych wiadomościach.  

 Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz.  

 Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję.  

 Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą.  

 Analizuj dane.  

 Nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez.  

 Reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich 

fałsz.  

 Bądź opanowany i odporny na ataki słowne, nie ulegaj emocjom. 

 Pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma plan wybrnięcia z niej.  

 Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina.  

 Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdyby 

były nieuniknione. 
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15.  Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym 

                      

I. Obowiązki rodzica: 

 W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej rodzic 

najpóźniej do 1 września powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie 

zdrowia dziecka przewlekle chorego, objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, 

przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm. 

 Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic 

powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

 Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

  

II. Obowiązki wychowawcy: 

 Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej 

i pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na 

co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

  

III. Obowiązki nauczycieli: 

 Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści 

i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, 

a także do objęcia go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub 

nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

  

IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono 

pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do 

grupy i nauczyciela 

 pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności 

 budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym 

 traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 

 uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 

 uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 

 motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 
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 dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 

 motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań 

 pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych                    

możliwości psychofizycznych dziecka 

 rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach 

 zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami 

 odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

 

15.1. Dziecko z astmą 

  

NAKAZY 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania 

fizycznego przyjąć dodatkowy lek. 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać 

wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

  

ZAKAZY 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 

2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu 

oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających 

długotrwałego, ciągłego wysiłku. 

  

OGRANICZENIA 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i 

dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w 

sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 
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OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania 

fizycznego. 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

  

15.2. Dziecko z cukrzycą 

  

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 

2. Ból głowy, ból brzucha. 

3. Szybkie bicie serca. 

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 

5. Osłabienie, zmęczenie. 

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 

8. Napady agresji lub wesołkowatości. 

9. Ziewanie/senność. 

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 

11. Zmiana charakteru pisma. 

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

14. Drgawki. 

  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII – 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy 

rozpuszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 
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NIE WOLNO 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 

czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 

2. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

  

OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

1. ból głowy, ból brzucha. 

2. nudności i wymioty. 

3. ciężki oddech. 

może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy. 

2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii 

nie obniży się. 

  

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą –  

każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 

także w trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 

insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką 

szkolną i rodzicami dziecka. 
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5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, 

nawet w trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także 

w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego 

oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych 

szkołach. 

  

15.3. Dziecko z padaczką 

  

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

  

NIE WOLNO: 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

  

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, 

zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, 

modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady 

zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie 

rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia 

fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną 

opiekę w drodze do i ze szkoły. 
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15.4. Dziecko z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli: 

1. Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka (tj.: brak 

koncentracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, 

nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i 

wypełnianiem codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod 

wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie 

bądź wtrącanie się do rozmowy) 

2. Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi 

i zainteresowania. 

3. Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 

4. Stosowania wzmocnień (pochwał, nagród) 

5. Skutecznego komunikowania (krótkie instrukcje, powtarzanie) 

6. Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 

7. Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 

 


