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PROCEDURY INTERWENCYJNE w SP 80 

 

I. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW – PROCEDURA MEDIACYJNA 

 

1. Mediacje 

Funkcje realizowane przez mediatora: 

- budowanie wzajemnego zaufania stron oraz zaufania do siebie 

- modelowanie pożądanych zachowań w negocjacjach 

- ułatwienie dojścia do porozumienia 

Zasady mediacji: 

- przekonanie o tym, ze odpowiedzialność za efekty negocjacji należy do negocjujących stron 

- zachowanie pełnej neutralności przez mediatora 

- poufność, brak oceny przez mediatora 

Etapy mediacji: 

1.  Przygotowanie – mediator nawiązuje wstępne kontakty z każdą ze stron, stara się wzbudzić zaufanie, 

wyjaśnia zasady prowadzenia negocjacji i własna rolę. Etap ten kończy się niezbędnymi ustaleniami 

organizacyjnymi. 

2.  Początek formalnego spotkania – rozpoczyna się do wyjaśnienia zasad mediacji oraz uzyskania zgody 

stron na respektowanie tych zasad. Najważniejszy jednak moment tej fazy to uświadomienie stronom 

konsekwencji braku porozumienia. 

3.  Prezentacja punktów widzenia przez strony – na początku strony określają swoje stanowiska, a następnie 

wspólnie mediatorem ustalają zakres omawianych spraw. 

4.  Faza polegająca na identyfikacji alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktu – należy wspólnie 

ustalić możliwe alternatywy, a następnie starać się je dostosować do interesów obu stron. 

5.  Etap oceny alternatyw i negocjacji – strony oceniają przydatność alternatyw ze względu na własne cele, 

analizują ograniczenia w przyjęciu poszczególnych postaw. 

6.  Faza podejmowania decyzji – zachęcanie stron do kooperacji i przyjęcie ostatecznych rozwiązań. 

7.  Zamknięcie negocjacji – jeszcze raz prosimy o wspólną akceptację przyjętych rozwiązań i potwierdzamy 

to pisemnym porozumieniem (tzw. Umowa mediacyjna). 

 

Uwaga: jeśli mediacja dotyczy sytuacji przemocy (ofiara – sprawca) najpierw rozmawiamy ze sprawcą, aby 

upewnić się, że wyraża on skruchę i chce pojednania. 
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II.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

 

1. Przez zachowanie problemowe rozumie się: 

a) utrzymujące się dłuższy czas niepowodzenia szkolne, 

b) uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), 

c) zachowanie agresywne dzieci (agresja fizyczna i psychiczna), 

d) używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów (nikotyna, alkohol, narkotyki), 

e) dokonywanie czynów przestępczych (kradzieże, włamania, wyłudzanie pieniędzy), 

f) niszczenie mienia. 

2. W przypadkach wystąpienia zachowań problemowych wymienionych w pkt.1: 

a) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, którego zachowanie można 

zakwalifikować jako problemowe i ewentualnie z uczniami – świadkami. 

b)  Wychowawca zaprasza do szkoły rodzica w celu przekazania faktów i ustalenia środków 

wychowawczych. 

Rodzica można zapraszać: 

• poprzez dziennik elektroniczny 

• telefonicznie 

• poprzez list polecony 

c) W przypadku niepomyślnego rozwiązania sprawy lub potrzeby wsparcia, wychowawca może 

prowadzić rozmowy z dzieckiem i rodzicem w obecności pedagoga lub psychologa 

szkolnego lub przekazać prowadzenie rozmowy ww. osobom. 

d) W sprawach szczególnie poważnych z dzieckiem i rodzicem rozmawia dyrektor szkoły. 

e) W przypadku, gdy nie uda się pomyślnie rozwiązać problemu dziecka poprzez oddziaływanie 

wewnątrzszkolne i jeżeli uzasadniają to okoliczności (czyny dziecka zagrażają 

bezpieczeństwu innych uczniów, brak zainteresowania opiekunów problemowymi 

zachowaniami dziecka), sprawę kieruje się do odpowiednich instytucji – policji lub do sądu. 

 

 

III. POSTĘPOWANIE Z PRZYPADKU ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH 

 

1. Natychmiastowa rozmowa interwencyjna z uczniem w celu potwierdzenia, czy zachowania 

ryzykowne ucznia mają miejsce. 

2. Zatrzymanie ucznia w szkole i wezwanie rodziców. 
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3. Rozmowa z rodzicami – przekazanie informacji o zdarzeniu oraz o placówkach, gdzie można 

uzyskać pomoc. Rodzice w przeciągu miesiąca  mają obowiązek poinformować szkołę  o efektach 

działań (rodzice podpisują kontrakt). Rozmowa taka może być przeprowadzona w obecności innego 

nauczyciela lub pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły. 

4. Opcjonalnie – wspólne spotkanie dziecka i rodziców (jeśli obie strony wyrażą na to zgodę). 

W przypadku braku odzewu ze strony rodziców – zawiadomienie Działu Pomocy Rodzinie Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz sądu o zaniedbaniu wychowawczym lub niewydolności wychowawczej rodziny. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE Z PRZYPADKU W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIA 

PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada 

niedozwolone narzędzie (z wyjątkiem narkotyków i dopalaczy, których zauważenie stanowi oddzielne 

zasady postępowania), zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:  

1. Nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu. 

2. Jeżeli uczeń nie współpracuje, powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz 

pedagoga/psychologa.  

3. Wychowawca/pedagog/psycholog deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia. 

5. Wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco-dyscyplinującą z uczniem i jego 

rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem 

niebezpiecznego  narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad 

uczniem oraz zaniechania podobnych praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne).  

6. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje go od pozostałych 

uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników szkoły, a dyrektor szkoły decyduje o 

konieczności zawiadomienia policji. 

7. Dalsze postępowanie prowadzi policja.  

8. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką.  

9. Wychowawca nakłada karę zgodnie ze statutem szkoły. 

10. Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji ucznia. 

11. Jeżeli uczeń nie poprawia zachowania, dyrektor zawiadamia sąd rodzinny.  

12.  Jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru 

pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych 
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uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także 

wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU RÓŻNYCH FORM  ZANIEDBAŃ 

WYCHOWAWCZYCH  

 

1. Zgłoszenie problemu przez wychowawcę - rozmowy wychowawcy z rodzicem (najlepiej z 

obydwojgiem rodziców). 

2. Gdy zaniedbanie wychowawcze jest długotrwałe a rozmowy nie przynoszą efektów  wychowawca 

podpisuje z rodzicami kontrakt dotyczącą konkretnych działań naprawczych. Treść umowy jest 

negocjowana/tworzona wspólnie z rodzicami, ale pewne sprawy nie podlegają negocjacji (np. 

bezpieczeństwo psychofizyczne dziecka).  

3. Podczas rozmowy z rodzicami rodzina otrzymuje telefony i kontakty do instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc (Dział Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczne i 

psychiatryczne itp.). 

Rodzice zostają również poinformowani o tym, że konsekwencją niedotrzymania umowy jest 

powiadomienie sądu przez szkołę. 

W umowie zapisany powinien być również termin kolejnego spotkania (np. po około miesiącu), na 

które rodzice przynoszą stosowne dokumenty (np. opinie psychologiczne itp.) lub informacje o 

zrealizowanych działaniach. 

 

Jeśli rodzice nie wywiązują się z umowy i w dalszym ciągu dochodzi do zaniedbań wychowawczych szkoła 

zawiadamia sąd (wgląd w sytuację rodzinną, nadzór kuratora). 

 

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA W 

RODZINIE I/ LUB PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie szkoła podejmuje następujące 

kroki: 

1. Pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem w celu potwierdzenia faktu jego krzywdzenia 

i/ lub występowania przemocy w rodzinie. Informuje go o tym, jakie działania jest zobowiązany podjąć. 

Przekazuje dyrektorowi pozyskane informacje. 

2. Pedagog/ psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów prawnych i przeprowadza z nimi 

rozmowę . Informuje o obowiązku podjęcia określonych działań prawnych oraz przekazuje informacje o  
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specjalistycznych placówkach pomocy dziecku krzywdzonemu  i rodzinie doświadczającej przemocy 

(Niebieska Linia, OPS, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Policja). Ze  spotkania sporządzona jest  notatka 

służbowa. 

3. Pedagog/ psycholog szkolny zobowiązuje rodzica/ opiekuna prawnego do powstrzymania przemocy wobec 

dziecka lub członka rodziny i skonsultowania sprawcy przemocy z placówką pracującą ze sprawcami 

przemocy (Niebieska Linia, OPS). 

4. Szkoła uruchamia procedurę Niebieskiej Karty, składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny  do Sądu  

Rodzinnego i Nieletnich, zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Prokuraturze. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy „Niebieska Linia” – 801 120 002 

 

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE SZKOŁY PRZEBYWA NIETRZEŹWY 

RODZIC/OPIEKUN 

 

1. Nauczyciel zatrzymuje osobę nietrzeźwą – prosi np. do wolnej sali lekcyjnej. 

2. W obecności drugiej osoby dorosłej (jako świadka) mówi wprost, że widzi/podejrzewa nietrzeźwość 

rodzica.  

3. Nauczyciel informuje, że: 

a) nie może przekazać dziecka rodzicowi, 

b) zawiadamia innego członka rodziny o tym, że dziecko pozostaje w szkole, 

c) sytuacja rodziny będzie dalej monitorowana przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego, 

d) jeśli sytuacja będzie się powtarzała - zostaną uruchomione procedury nadzoru nad rodziną 

(sąd). 

 


