
REGULAMIN POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, TRUDNYCH WYCHOWAWCZO
W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.

1. Każdy  nauczyciel/pracownik  szkoły  ,  który  zaobserwuje  sytuację  trudną
wychowawczo (np. niepokojące zmiany w zachowaniu, wyglądzie ucznia, agresywne
zachowanie  ucznia,  zachowania  świadczące  o  zagrożeniu  ucznia  przestępczością  
i  demoralizacją,  a  w  szczególności  narkomanią,  alkoholizmem  i  prostytucją,
nierealizację  obowiązku  nauki,  niszczenie  mienia  szkoły  i  inne  ma  obowiązek
reagowania zgodnie  z  powierzonym  stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami
szkoły: dydaktyczną,  wychowawczą i  opiekuńczą w celu przerwania danej sytuacji
kryzysowej  (zwłaszcza  szybka  interwencja  w  celu  przerwania agresywnego
zachowania  ucznia  i  zapewnienia  bezpieczeństwa),  a  następnie  zgłaszania
zaobserwowanego  faktu  lub  podejrzenia  wychowawcy  oddziału.  Natychmiastowe
powiadomienie  dyrektora  szkoły  o  przypadkach  zachowań  agresywnych,
niepożądanych  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  zdrowia  i  życia,  a  następnie
powiadomienie  instytucji  np.  Policji/Straży  Miejskiej/Sąd  III  Wydział  Rodzinny  
i Nieletnich w Myszkowie.

2. Podstawą  działania  są  wskazania  zawarte  w  „Programie  działań  interwencyjno-
wychowawczych w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją,
a  w  szczególności  narkomanią,  alkoholizmem  i  prostytucją”  oraz  aktualnie
obowiązujące prawo.

3. Na każdym etapie postępowania w rozwiązywania sytuacji  kryzysowej uczestniczy
wychowawca oddziału.

4. Rozmowa wychowawcy oddziału z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze lub

w przypadku  zaistnienia   takiego  podejrzenia.  Sporządzenie  notatki  (opis  sytuacji
trudnej kryzysowej, trudnej wychowawczo, zdarzenia).

CEL:  Poznanie  rozmiaru  problemu,  ewentualnych  przyczyn  danego  zachowania
ucznia,  w  przypadku  agresywnego  zachowania  się  -  rozpoznanie  ofiary,  agresora,
świadka.)

5. Wezwanie do szkoły Rodziców/prawnych opiekunów ucznia sprawiającego kłopoty
wychowawcze lub w przypadku zaistnienia  takiego podejrzenia.

CEL:  Poinformowanie  o  rodzaju  lub  rodzajach  sprawianych  kłopotów
wychowawczych   oraz  próba  rozwiązania  sytuacji  problemowej  na  gruncie
wychowawca – uczeń – Rodzic/prawny opiekun.

6. Skierowanie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze do pedagoga szkolnego po
uprzednim  przedstawieniu  przez  wychowawcę  oddziału  pisemnej  opinii  o  uczniu,
rodzaju  sprawianych  kłopotów  wychowawczych,  jego  sytuacji  rodzinnej  oraz
podjętych działań ze strony wychowawcy w celu udzielenia pomocy danemu uczniowi



i  jego  rodzinie.  Poinformowanie  dyrektora  szkoły. Ustalenie  przez  wychowawcę  
w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły  konsekwencji  w  stosunku  do  ucznia
sprawiającego kłopoty wychowawcze w oparciu o Statut Szkoły (upomnienie, nagana,
powiadomienie instytucji, skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły

CEL:  Wspólne  opracowanie  możliwości  pomocy  uczniowi  oraz  jego  rodzinie,
ewentualne podpisanie kontraktu, konsultacja w razie potrzeby z Publiczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Myszkowie,  (interwent  kryzysowy,  psycholog  -
skierowanie  na  badania,  na  terapię),  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Myszkowie,  z  Sądem III  Wydział  Rodzinny i  Nieletnich  w Myszkowie  (zespół
kuratorów  rodzinnych),  z  Prokuraturą  Rejonową  w  Myszkowie,  z  Komendą
Powiatową  Policji  w  Myszkowie,  z  Komisją  ds.Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Żarkach lub innymi instytucjami mogącymi pomóc. 

(Pomoc stanowi zał. nr 1 opinia wychowawcy o uczniu – opracowany przez pedagoga
szkolnego)

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem 09.XII.2019r  (traci moc z dnia 16.V.2019r)
Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców 
Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski 



Żarki dn. …………………………

OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU

KLASA………………………..
NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA………………………………………………………….

RODZAJ  (szczegóły) SPRAWIANYCH KŁOPOTÓW WYCHOWAWCZYCH……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
SYTUACJA RODZINNA UCZNIA………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
PODJĘTE DZIAŁANIA…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
UWAGI I SPOSTRZEŻENIA…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

                                                                                           podpis wychowawcy oddziału

……………………………………………




