
PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH 

obowiązujące 

w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach

Dotyczy:
1) Niepublicznego Przedszkola Specjalnego;
2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej; 
3) Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Treść zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, jak również skorelowana
z  dokumentami  wewnętrznymi  DRO  Caritas,  w  tym  z innymi  procedurami  dotyczącymi
zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym czasie zajęć i pobytu w placówce.

I. Wykaz procedur:

1. Agresywne zachowania w stosunku do siebie lub innych osób.

2. Postępowanie wobec sprawcy czynu.

3. Postępowanie  w  przypadku  podejrzenia,  że  podopieczny  jest  ofiarą  przemocy  

w rodzinie. 

4. Postępowanie  w  sytuacji  posiadania  przez  podopiecznych  przedmiotów

niebezpiecznych lub niedozwolonych na terenie placówki.

5. Postępowanie w przypadkach wandalizmu.

II. System reagowania - zasady:

1. Podjęcie  stosownych  działań  proceduralnych  odbywa się  po  szczegółowej  analizie

poziomu funkcjonowania i możliwości psychofizycznych podopiecznego.

2. Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc.

3. Trudne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji.

4. Ważne  jest  wykazanie  troski  o  podopiecznego  (dotyczy  to  zarówno  ofiary,  jak  

i sprawcy).

5. Nie należy potępiać podopiecznego, ale wskazać na złe zachowania, jasno wyrażać

brak zgody na stosowanie agresji i przemocy. 
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6. Każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać.

7. Konieczne jest współdziałanie z innymi pracownikami placówki oraz udzielanie sobie

nawzajem wsparcia. 

III. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

AGRESYWNE ZACHOWANIA W STOSUNKU DO SIEBIE LUB INNYCH OSÓB

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.

2. Zapewnienie opieki podopiecznym obecnym podczas zdarzenia.

3. Podjęcie  czynności  związanych  z  udzieleniem  pomocy  przedmedycznej,

odizolowanie,  wyciszenie/uspokojenie,  wezwanie  pielęgniarki,  jeżeli  stan

podopiecznego/podopiecznych wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia.

4. Powiadomienie  Dyrektora  oraz  nauczyciela-wychowawcy/instruktora  (jeśli  nie  był

obecny przy zdarzeniu) o zaistniałej sytuacji.

5. Ustalenie  przez  Dyrektora  planu  postępowania,  w  porozumieniu  z  nauczycielem-

wychowawcą/instruktorem.

6. Powiadomienie  rodziców  oraz  sporządzenie  dokumentacji  ze  zdarzenia  przez

nauczyciela-wychowawcę/instruktora lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora.

7. Zaplanowanie  i  realizacja,  w  porozumieniu  z  rodzicami,  kolejnych  działań  wobec

sprawcy, np.:

1) rozmowy z wychowawcą i psychologiem;

2) terapia psychologiczno-pedagogiczna;

3) obserwacja zachowań prowadzona przez nauczyciela-wychowawcę/instruktora.

8. Zaplanowanie  i  realizacja  kolejnych  działań  w  sytuacji,  gdy  podjęte  czynności

interwencyjne są nieskuteczne,  występuje brak współpracy z rodzicami  oraz częste

zachowania agresywne.

POSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCY CZYNU 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu i obiektywna ocena sytuacji.

2. Poinformowanie  o  zaistniałej  sytuacji  Dyrektora  oraz  nauczyciela-wychowawcy

/instruktora.

3. Sporządzenie protokołu z wydarzenia.
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4. Wezwanie przez Dyrektora lub wyznaczoną przez niego osobę rodziców sprawcy. 

5. Podjęcie  wspólnie  z  rodzicami  ustaleń,  co  do  dalszych  działań  wychowawczych

wobec ich dziecka.

6. Podjęcie działań wynikających z właściwych przepisów.

7. Przeprowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych w placówce.

8. W  uzasadnionych  przypadkach  wezwanie  przez  Dyrektora  Policji  w  celu

zabezpieczenia  śladów,  ustalenia  świadków,  przeprowadzenia  rozmów  

z poszkodowanym i podejrzanym.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA,

ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

1. Przyjęcie  przez  nauczyciela-wychowawcę/instruktora  informacji,  z  zapewnieniem

dyskrecji.

2. Poinformowanie  o  zaistniałej  sytuacji  Dyrektora  placówki  oraz  sporządzenie

stosownej notatki.

3. Poinformowanie psychologa pracującego w placówce.

4. Zorganizowanie  pomocy  medycznej  przez  Dyrektora  lub  osobę  przez  niego

wyznaczoną, jeżeli stan podopiecznego wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. Rozmowa z poszkodowanym (jeżeli  jest to możliwe) w celu ustalenia okoliczności

zdarzeń.

6. Wezwanie  rodzica,  wobec którego nie  istnieje  podejrzenie  dokonania  przestępstwa

przemocy w rodzinie, przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, w celu

przedstawienia sprawy.

7. Podjęcie przez Dyrektora decyzji, co do dalszego toku postępowania.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ PODOPIECZNYCH

PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB NIEDOZWOLONYCH 

NA TERENIE PLACÓWKI

1. Powiadomienie  Dyrektora,  nauczyciela-wychowawcy/instruktora  o  zaistniałej

sytuacji.

2. Nakłonienie podopiecznego do oddania niebezpiecznego/niedozwolonego przedmiotu.
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3. W  przypadku  odmowy,  poinformowanie  rodziców  i  wdrożenie  konsekwencji  za

nieprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

4. Przeprowadzenie  przez  nauczyciela-wychowawcę/instruktora/psychologa  rozmowy

uświadamiającej zagrożenia.

5. W  przypadku  posiadania  przedmiotu  niebezpiecznego  podjęcie  wszystkich

koniecznych działań dla zabezpieczenia zdrowia i życia danego podopiecznego oraz

innych osób.

6. Powiadomienie Dyrektora, nauczyciela-wychowawcy/instruktora, psychologa.

7. Wezwanie rodziców do placówki.

8. Zobowiązanie rodziców do: 

1) kontrolowania, co ich dziecko zabiera ze sobą do placówki;

2) przeprowadzenia  rozmowy  wychowawczej  na  temat  praw  i  obowiązków

uczestnika  zajęć  oraz  zagrożeń  wynikających  z  łamania  obowiązujących  

w placówce zasad.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH WANDALIZMU

1. Powiadomienie nauczyciela-wychowawcy/instruktora.

2. Powiadomienie Dyrektora w przypadku trwałych lub kosztownych zniszczeń.

3. Przeprowadzenie  z  podopiecznym  rozmowy  w  celu  rozpoznania  przyczyn  oraz

korekty nieprawidłowego zachowania.

4. Ustalenie  wspólnie  z  rodzicami  i  z  podopiecznym  sposobów  i  terminu  naprawy

wyrządzonych szkód.

5. Zastosowanie odpowiedniej kary statutowej/regulaminowej.
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