
PLAN INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Załącznik nr 7 do Statutu ZSO nr 4

 PLAN INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

W sytuacji określonej jako „kryzysowa”, która następuje w wyniku:

Przemocy psychicznej
Przemocy fizycznej
Podejrzenie posiadania substancji odurzających przez ucznia, bycia pod ich wpływem 

lub znalezienia na terenie szkoły.

W relacji uczeń – nauczyciel,  uczeń – uczeń, nauczyciel  – rodzi, nauczyciel  – nauczycie,
nauczyciel – nauczycie,  np.:

 samobójstwo,
 morderstwo,
 gwałt,
 kradzież,
 zażywanie  jakichkolwiek  środków  odurzających  i  psychoaktywnych  (m.in.  narkotyków),

picie alkoholu, 
 nagrywanie, filmowanie sytuacji szkolnych,
 mobbing,
 izolacja jednostek (w klasie),
 brak reakcji na przemoc. 

1. Osoba  odpowiedzialna  za  bezpieczeństwo  młodzieży  informuje  dyrektora  szkoły  o
sytuacji kryzysowej.

2. Dyrektor zwołuje zespół d /s. interwencji kryzysowej w trybie natychmiastowym.

W skład zespołu wchodzą:
 dyrektor,
 pedagog,
 wychowawca klasy,
 rzecznik praw ucznia,
 opiekun RSU,
 lider zespołu wychowawczego,
 osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami.

Do zadań zespołu należy:
 diagnoza sytuacji kryzysowej w trybie natychmiastowym,
 nawiązanie kontaktu z rodziną, PPP, Strażą Miejską, policją, władzami oświatowymi

w zależności od rodzaju i wagi problemu,
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 w przypadku zagrożenia większej ilości uczniów  zapewnienie zespołowi klasowemu
warunków  i miejsca ewakuacji,

 zapewnienie  wsparcia  emocjonalnego,  podstawowych  potrzeb  (rozmowa  z
wychowawcą,  pedagogiem,  terapeutą,  psychologiem)  –  pokierowanie  rozmową,
dyskusją z klasą, pozyskanie zaufania ucznia lub klasy,

 ustalenie  wspólnej  drogi  wyjścia  z  sytuacji  kryzysowej,  z  uwzględnieniem
kompromisu,

 stały kontakt z uczniami oraz grupą,
 uczeń sprawiający problem wraz z nauczycielem, pedagogiem i wybraną dodatkową

osobą z zespołu przebywa w sali np. w oczekiwaniu na przyjazd służb,
 odpowiednie  służby  podejmują  decyzję  co  do  dalszych  kroków  postępowania  z

danym uczniem czy klasą,
 pedagog wraz z wychowawcą informuje rodziców o zdarzeniu.

Plan  postępowania  natychmiastowego  w sytuacji  pojawienia  się  w szkole  substancji
odurzających.
1. W  przypadku  podejrzenia,  że  na  terenie  szkoły  znajduje  się  uczeń  pod  wpływem

narkotyków lub dopalaczy nauczyciel powinien powiadomić o swoich przypuszczeniach
wychowawcę i dyrektora szkoły, który zwołuje zespół d /s. interwencji kryzysowej.
Do zadań zespołu należy:

 odizolowanie  ucznia  od  reszty  klasy,  ale  ze  względów  bezpieczeństwa
niepozostawianie  go  samego.  Powinna  zająć  się  nim  pielęgniarka  lub  osoba
przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy;

 w razie  potrzeby  wezwanie  lekarza  w  celu  stwierdzenia  stanu  trzeźwości  lub
odurzenia;

 zawiadomienie o fakcie rodziców lub opiekunów, zobowiązanie ich do odebrania
niezwłocznie dziecka ze szkoły;

 powiadomienie Policji jeśli rodzice nie zobowiązują się do odebrania dziecka, a
ono stwarza  realne  zagrożenie  względem innych  lub  zakłóca  porządek swoim
zachowaniem;

 powiadomienie sądu rodzinnego o pogłębiającej się demoralizacji ucznia, jeżeli
incydent  się  powtarza,  a  deklarowana  współpraca  rodziców  nie  przynosi
oczekiwanych rezultatów.

2.  W  przypadku  znalezienia  na  terenie  szkoły  substancji  przypominającej  wyglądem
narkotyk nauczyciel powiadamia dyrektora i Policję.

Do zadań zespołu należy:
 zachowanie środków ostrożności,  zabezpieczenie substancji  przed dostępem do

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu
Policji;

 zabezpieczenie  również  substancji  rozlanych  lub  rozsypanych  przed
rozniesieniem,

 oczekiwanie  na  przyjazd  Policji,  bez  podejmowania  jakichkolwiek  prób
własnoręcznego dostarczenia substancji na teren posterunku;

 przekazanie  Policji  po  jej  przyjeździe  substancji  oraz  wszelkich  szczegółów
zdarzenia.

3.  W  przypadku  podejrzenia,  że  uczeń  posiada  przy  sobie  substancję  przypominającą
narkotyk  nauczyciel  powinien  odizolować  ucznia  poprzez  umieszczenie  go  w  osobnym
pomieszczeniu oraz powiadomienie dyrektora.
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        Do zadań zespołu należy:
 żądanie  od ucznia okazania  zawartości  kieszeni  i  plecaka  oraz ewentualnie  innych

przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i
ich wydania;

 pod żadnym pozorem niedokonywanie przeszukania ani odzieży ani teczki ucznia –
jest to wyłącznie czynność zastrzeżona dla Policji;

 w przypadku oddania przez ucznia dobrowolnie substancji należy podjąć kroki takie
jak w przypadku znalezienia substancji na terenie szkoły;

 w przypadku odmowy współpracy ze strony ucznia należy wezwać Policję;
 próba ustalenia w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję;
 sporządzenie notatki o całym zdarzeniu;
 powiadomienie o zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia.

4.  W  przypadku  podejrzenia,  że  na  terenie  szkoły  uczeń  handluje  narkotykami  lub
dopalaczami nauczyciel powiadamia dyrektora, który wzywa Policję.

Głównym celem ZESPOŁU DO SPRAW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ jest zapewnienie
bezpieczeństwa oraz minimalizowanie go w sytuacji  trudnej, dostarczenie wsparcia,  ocena
stanu ucznia bądź klasy,  określenie problemu kryzysowego, przegląd i analiza możliwości
poradzenia  sobie  z  kryzysem,  sformułowanie  programu  działań  w  konkretnej  sytuacji
kryzysowej.

Nasza szkoła ma być szkołą bezpieczną.
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