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ZARZĄDZENIE NR XXX V112016/2017 
Dyrektora Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Gubinie 
z dnia 23 lutego 2017 

w sprawie wprowadzenia procedur post ępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych 
zachowa ń  uczniów 

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich !Dz. U. z 1982 

r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2010 r. Nr 33 poz. 178 z/oraz przepisy wykonawcze w 

związku z ustawą !. 

Ustawą  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi 

!Dz, U. Nr 35, poz. 230 z p. zm.! 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r, o przeciwdzia łaniu narkomanii tekst jednolity !Dz. U. 

z 2012 r. Nr 124., Ustawą  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji !Dz. U. Nr 30 poz. 179 z pó źn. 

zm.!,Zarządzeniem Nr 1619 Komendanta G łównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r, w sprawie metod i 

form wykonywania zada ń  przez policjantów w zakresie przeciwdzia łania demoralizacji nieletnich oraz 

dzia ła ń  podejmowanych na rzecz nieletnich, 

Ustawą  z dnia 7 wrze śnia 1991r. o systemie o światy /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późn. zm.! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form dzia łalności wychowawczej i zapobiegawczej w ś ród dzieci i m łodzieży 

zagrożonych uzależnieniem !Dz. U. Nr 26, poz. 225 i 226!. zarządzam co następuje: 

I 

W związku z moż liwością  wystąpienia zagrożenia w postaci agresywnych i niebezpiecznych zachowa ń  
uczniów na terenie szko ły i poza nią  zarządzam wprowadzenie na jej terenie okre ś lonych procedur 
postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników 
szko ły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. 

- Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udzia łem ucznia, powinno być  prowadzone w moż liwie 

najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpiecze ństwa psychofizycznego ucznia. 

- Ucze ń  i jego rodzice maja[ prawo do pe łnej informacji o sytuacjach i podj ę tych przez szko łę  dzia łaniach 

ich dotyczących. 

-Osobą  odpowiedzialn ą  na terenie szko ły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szko ły. 



- Uczniowie wykraczaj ący poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponosz ą  

sankcje przewidziane w Statucie Szko ły. 

§3 

Zachowania agresywne: 

1.Bójki, 

2. Stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia w łasnego i innych — posiadanie niebezpiecznych 

przedmiotów( ś rodki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), u żywanie ognia na terenie 

szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. 

3. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szko ły. 

4. Nierespektowanie zarz ądzeń  obowiązujących w szkole. 

5. Wymuszenie, zastraszenie, pod żeganie do bójek, wyzywanie 

6. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej w łasności. 

§4 

1) Procedura zachowania si ę  w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwo ści (np. 
celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie): 

Pracownik szko ły  
1.Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się  w dyskusje, ca łkowite przerwanie negatywnych zachowa ń  
sprawcy wobec ofiary. 
2. Rozdzielenie stron. 
3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 
interweniuj ącej. 
4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji. 
5.Zg łoszenie zaistnia łego zdarzenia wychowawcy klasy. 

Wychowawca  
1.Rozmowa wychowawcy z uczniem agresywnym - zwrócenie uwagi na jego niew łaściwe zachowanie. 
2. Upomnienie ucznia na forum klasy i odpowiedni zapis w zeszycie wychowawcy klasy. 
3. Gdy dane zdarzenie powtórzy si ę  3 razy i ucze ń  nadal nie reaguje na upomnienie — poinformowanie 
rodziców o zaistnia łym fakcie i konsekwencjach takiego zachowania(upomnienie dyrektora szko ły i 

obniżenie oceny z zachowania). 

2) Procedura zachowania si ę  w przypadku czynu o du żej szkodliwo ści (np. stworzenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie cia ła itp.): 

Pracownik szko ły:  
1. Zdecydowanie, stanowczo s łownie, nie wdaj ąc się  w dyskusje, ca łkowite przerwanie 
negatywnych zachowa ń  sprawcy wobec ofiary. 



2. Rozdzielenie stron. 
3.Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 
interweniującej. 
4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji. 
5.Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
6.Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczno ści, 
7.Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecno ści dyrektora szko ły lub jego 
zastępcy) rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia. 

Wychowawca: 
1.Powiadomienie dyrekcji o zaistnia łym zdarzeniu. 
2. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistnia łego zdarzenia. 
3.Rozmowa indywidualna ze sprawc ą  zdarzenia - poinformowanie go o powa żnym 
naruszeniu obowi ązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku post ępowania. 
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Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gubinie 

z dnia 23 lutego 2017 

w sprawie powo łania zespo łu ds. ewaluacji wewn ę trznej 

Dzia łając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó ł  ( Dz,U, z 2001 r. Nr 61 
poz. 624 ze zm.)oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w 
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270), ustalam co nast ępuje: 

Powo łuję  zespó ł  do spraw ewaluacji wewn ętrznej w sk ładzie: 

• Koordynator - Ma łgorzata Kijewska 

• Członek - Joanna Rutkowska-Mazur 

Członek —Leon Wieliczko 

Członek —Kamil Bazan 

Zobowiązuję  cz łonków zespo łów do opracowania planów ewaluacji wewn ę trznej i zapoznania z jego 
treścią  radę  pedagogiczn ą  zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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