
BURSA SZKOLNA NR 5 W LUBLINIE

Wykaz obowiązujących procedur postępowania:

ORGANIZACJA PRACY BURSY 

I. Procedura monitorowania całodobowej obecności wychowanka w bursie.

II. Procedura postępowania w sytuacji  odwiedzin wychowanka przez osoby z

zewnątrz.

III. Procedura zakwaterowania i wykwaterowania wychowanka.

IV. Procedura  przeniesienia wychowanka z grupy do grupy.

V. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice wychowanka odmawiają

współpracy z bursą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo. 

ZDROWIE WYCHOWANKÓW

VI. Procedura udzielania wychowankom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

VII. Procedura postępowania w sytuacji wypadku wychowanka na terenie bursy.

VIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  w  bursie  chorób

zakaźnych lub ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego.

IX. Procedura postępowania z wychowankiem przewlekle chorym w bursie.

X. Procedura  postępowania  w  przypadku  podawania  leków  wychowankowi

przewlekle choremu.

XI. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa

wychowanka bursy.

XII. Procedura postępowania w przypadku ciąży wychowanki.

XIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  zagrożenia  nadmiernym

korzystaniem z Internetu przez wychowanka.

ZACHOWANIA DYSFUNKCJONALNE WYCHOWANKÓW

                            

XIV. Procedura  postępowania  w  przypadku  palenia  papierosów,  w  tym

papierosów elektronicznych przez wychowanka na terenie placówki.
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XV. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że wychowanek

nieletni  przejawia  zachowania  świadczące  o  demoralizacji  –  używanie

alkoholu,  środków  odurzających,  uprawianie  nierządu,  uchylanie  się  od

obowiązku szkolnego, naruszanie zasad współżycia społecznego.

XVI. Procedura  postępowania  w przypadku,  gdy na terenie  bursy znajduje  się

wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

XVII. Procedura  postępowania  w  przypadku,  gdy  wychowawca  podejrzewa,  że

wychowanek posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

XVIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  kradzieży  dokonanej  przez

wychowanka na terenie bursy.

XIX. Procedura postępowania wobec wychowanka – uczestnika czynu karalnego

lub przestępstwa ściganego z urzędu.

XX. Procedura  postępowania  w  przypadku  agresywnego  zachowania  się

wychowanka na terenie bursy.

XXI. Procedura postępowania w przypadku powtarzających się  wagarów przez

wychowanka bursy.

XXII. Procedura  postępowania  w  przypadku  rejestrowania  bez  zgody  działań

wychowawczych,  korzystania  w  czasie  zajęć  z  telefonu  komórkowego  lub

urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

XXIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  posiadania  przez  wychowanka

przedmiotów niedozwolonych/niebezpiecznych na terenie bursy.

XXIV. Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  dewastacji  mienia

publicznego lub cudzej własności na terenie bursy.

XXV. Procedura postępowania w przypadku dostępu lub rozpowszechniania przez

wychowanka treści szkodliwych i niepożądanych.

XXVI. Procedura  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  na  terenie  bursy

cyberprzemocy.

XXVII. Procedura postępowania w przypadku nawiązywania przez wychowanka

niebezpiecznych/nielegalnych  kontaktów  w  Internecie  -  uwiedzenie,

zagrożenie pedofilią.

XXVIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  sekstingu,

prowokacyjnych  zachowań  i  aktywności  seksualnej  wychowanka

niepełnoletniego.
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BEZPIECZEŃSTWO W BURSIE

XXIX. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w bursie.

XXX. Procedura postępowania w sytuacji  agresywnego zachowania wychowawcy

lub pracownika bursy wobec wychowanka.

XXXI. Procedura  postępowania  w  przypadku  zagrożenia  bezpieczeństwa

technicznego sieci, komputerów i zasobów online.

XXXII. Procedura  postępowania  w  przypadku  zaistnienia  pożaru  lub  innego

miejscowego zagrożenia pożarowego na terenie bursy.

XXXIII. Procedura  postępowania  w  przypadku  znalezienia  na  terenie  bursy

substancji przypominającej narkotyk. 

XXXIV. Procedura  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  na  terenie  bursy

podejrzanej przesyłki/korespondencji lub podejrzanego przedmiotu.

XXXV. Procedura  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  incydentu

cyberbezpieczeństwa  tj.   otrzymania  przez  placówkę   wiadomości  e-mail

zawierających informację o materiałach wybuchowych, łatwopalnych, broni

chemicznej lub otrzymania telefonicznej informacji o podłożeniu materiału

wybuchowego

XXXVI. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastników na teren

bursy.
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I. Procedura monitorowania całodobowej obecności wychowanka w bursie. 

§ 1

Celem procedury jest zapewnienie, w sposób jak najlepszy, bezpieczeństwa wychowankom

Bursy  Szkolnej  nr  5  w  Lublinie  i  prawidłowa  realizacja  zadań  wynikających  z  procesu

opiekuńczo-wychowawczego.

§ 2

1. W  okresie  planowanych  przerw  w  zajęciach  edukacyjnych  wychowawca  grupy

każdorazowo informuje  wszystkich wychowanków o czasie  i  godinie  zakończenia/

rozpoczęcia funkcjonowania placówki.

2. Wychowanek nie może przebywać w palcówce pod nieobecność wychowawców.

§ 3

1. Wychowanek zgodnie ze statutem Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie, zwanej dalej bursą,

może  opuszczać  bursę  w  godzinach  przewidzianych  rozkładem  dnia,  a  w  innych

przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy.

2. Wychowawca  dokłada  wszelkich  starań,  aby  posiadać  wiedzę  na  temat  miejsca

aktualnego pobytu wychowanka. 

3. Wychowawca pracujący w godzinach przedpołudniowych:

1) dokonuje przeglądu pięter, na których mieszkają wychowankowie przynajmniej co

godzinę  lub  częściej  zgodnie  z  potrzebami  np.  w  sytuacji  opieki  nad  chorymi

wychowankami. 

2) O godz. 9.15:

a) dokonuje przeglądu budynku, pod kątem pozostających w nim wychowanków;

b) weryfikuje zasadność pobytu w bursie pozostających wychowanków zgodnie 

z planami lekcji;

c) wpisuje do raportu porannego imienną listę osób pozostających w bursie wraz 

z podaniem przyczyny;

d) zaznacza  obecność  wychowanków  pozostających  w  bursie  w  dzienniku

elektronicznym; 

e) w zależności  od przyczyn podejmuje stosowne działania,  do których należą

kontakt ze szkołą, rodzicami, bądź przychodnią lekarską.
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4. Wychowankowie powracający do bursy przed godziną 13.00:

1) wpisują swój powrót do zeszytu powracających znajdującego się na portierni, 

2) wychowawca  pracujący  zapoznaje  się  z  przyczyną  powrotu,  podejmuje

odpowiednie działania w przypadkach koniecznych,

3) zamieszcza listę wychowanków powracających  do placówki przed godz. 13.00 

w raporcie porannym,

4) wychowawca grupy wychowawczej, po przyjściu do pracy, zapoznaje się 

z raportem porannym i podejmuje dalsze działania w stosunku do wychowanków

należących do grupy wychowawczej, z którą w danym dniu pracuje.

5. Wychowankowie zgodnie z rozkładem dnia mają czas wolny do godz. 16.30. O godz.

16.30:

1) Wychowawca  grupy  wychowawczej,  z  którą  w  danym  dniu  pracuje  dokonuje

przeglądu pokoi w grupie;

2) Wpisuje do zeszytu nauki osoby obecne, nieobecne;

3) Zaznacza obecność wychowanków w dzienniku elektronicznym; 

4) Weryfikuje przyczynę nieobecności na nauce:

a) Wychowawca  usprawiedliwia,  na  podstawie  posiadanego  planu  lekcji,

nieobecność wychowanka wynikającą z zajęć szkolnych, a także wówczas gdy

wychowanek uzyskał zgodę wychowawcy na opuszczenie bursy i wypisał się

w  zeszycie  wyjść  bądź  wychowawca  uzyskał  informacje  od  rodziców,  że

wychowanek jest w domu,

b)  W  pozostałych  przypadkach  nieobecność  wychowanka  uznaje  się  za

nieusprawiedliwioną.  Wówczas  wychowawca  podejmuje  odpowiednie

działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu wychowanka (telefonuje do

rodziców/wychowanka pełnoletniego), w zależności od uzyskanych informacji

podejmuje dalsze czynności.

6. Pomiędzy godz. 16.30 a 21.00 wychowankowie mogą opuścić bursę wtedy gdy:

1) posiadają odpowiednią zgodę rodziców i uzyskają zgodę wychowawcy,

2) zostaną zabrani z bursy przez rodziców, bądź osoby przez nie upoważnione.

7. Pomiędzy godz. 16.30 a 21.00: 

1) wychowawcy monitorują obecność wychowanków w pokojach grupy, nad którą

sprawują opiekę z częstotliwością co pół godziny, jeżeli w tym czasie prowadzą

inne  zajęcia  z  wychowankami  dopuszcza  się  monitorowanie  obecności

wychowanków w pokojach rzadziej,
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2) w  przypadku  stwierdzenia,  nieusprawiedliwionej  nieobecności  wychowanka

podejmują czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu wychowanka, jeżeli

wychowanek jest nieobecny w bursie i nie wypisał się za zgodą wychowawcy 

w zeszycie, informują o tym rodziców i ewentualnie podejmują dalsze czynności.

8. O godz. 21.00 wychowawcy dokonują przeglądu pokojów w grupie wychowawczej,

nad którą sprawują opiekę, którego celem jest ustalenie osób obecnych, nieobecnych

usprawiedliwionych  i  nieobecnych  nieusprawiedliwionych  w grupie.  Wychowawca

umieszcza  informację  w zeszycie  stanów wieczornych  i  dzienniku  elektronicznym

oraz podaje dane o obecnych i nieobecnych do raportu dziennego.

1) Osoby nieobecne usprawiedliwione to takie:

a) co do których wychowawca ma wiedzę od rodziców, że są pod ich opieką

bądź są pod opieką szkoły;

b) jeżeli  wychowankowie  uzyskali  pisemną  zgodę  dyrektora/wicedyrektora  na

późniejsze powroty, na podstawie pisemnej prośby rodziców.

2) W przypadku osób nieobecnych nieusprawiedliwionych:

a)  podejmują  dalsze  działania,  których  celem jest  określenie  miejsca  pobytu

wychowanka,

b) informują rodziców o nieobecności w bursie,

c) w przypadku wychowanka niepełnoletniego informują policję.

9. Pomiędzy godz. 22.00 a 6 rano wychowawca sprawujący opiekę nocną monitoruje

systematycznie obecność wychowanków:

1) pomiędzy godz. 22.00 a 24.00 w miarę potrzeb, przynajmniej co pół godziny;

2) pomiędzy godz. 24.00 a 6.00 w miarę potrzeb, przynajmniej co godzinę.

3) w przypadku stwierdzenia  samowolnego opuszczenia  bursy przez wychowanka

wychowawca podejmuje odpowiednie działania (telefon do rodziców, policję itp.).

4) wszelkie  zmiany  stanu  osobowego  wychowanków  odnotowuje  w  raporcie

nocnym. 

II. Procedura postępowania w sytuacji odwiedzin wychowanka przez osoby z zewnątrz.

1. Odwiedziny  gości  wychowanków  mogą  odbywać  się  w  godzinach  określonych

rozkładem dnia bursy.
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2. Wychowanek  ma  prawo  przyjmować  gości  w  godzinach  przedpołudniowych  po

zakończeniu porannej nauki własnej od 11:00 do 16:30 oraz w godzinach wieczornych

od 18:30 do 20:00.

3. Godziny odwiedzin nie dotyczą najbliższej rodziny wychowanka.

4. Wejście  na  teren  placówki  w  innych  godzinach  niż  określonych  rozkładem  dnia

odbywa się za wiedzą i  zgodą wychowawcy pracującego w grupie wychowawczej  

w porozumieniu z wychowawcą głównym.

5. Osoba odwiedzająca wpisuje się do Księgi Gości swoje imię i nazwisko. Informacja  

w  Księdze  Gości  powinna  zawierać  numer  pokoju  wychowanka,  którego  dotyczą

odwiedziny a także godzinę wejścia i wyjścia osoby odwiedzającej.

6. Osoba odwiedzająca potwierdza własnoręcznym podpisem dane wpisowe do Księgi

Gości.

7. Wychowawcy mają obowiązek monitorować godziny odwiedzin i zachowanie gości.

8. W  czasie  stanu  zagrożenia  epidemiologicznego  odwiedziny  odbywają  się  jedynie

w holu  przy  wejściu  do  placówki,  jedynie  rodzice,  opiekunowie  prawni  mogą

odwiedzać wychowanków za zgodą wychowawcy w ich pokojach mieszkalnych.

III. Procedura zakwaterowania i wykwaterowania wychowanka.

Zasady zakwaterowania  wychowanka w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie

1. Bursa zapewnia wychowankom zakwaterowanie w czasie trwania roku szkolnego. 

2. W okresach ferii zimowych i wakacyjnych bursa nie zapewnia opieki wychowawczej

i wychowankowie nie mogą w niej przebywać.

3. Wychowanek  niepełnoletni  przyjmowany  po  raz  pierwszy  do  bursy  może  być

zakwaterowany tylko w obecności rodziców lub opiekuna  prawnego.

4. W przypadku nieobecności rodziców wychowanka niepełnoletniego kontynuującego

zamieszkanie  w  bursie  kolejny  rok  –  wychowawca  telefonicznie  zobowiązuje

rodziców  do  dokonania  niezbędnych  formalności  związanych  z  zakwaterowaniem

najpóźniej  w ciągu trzech dni. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora

dopuszcza się składanie podpisanych przez rodziców dokumentów listem poleconym.

5. O przydziale pokoju decyduje wychowawca biorąc pod uwagę potrzeby wychowanka

oraz możliwości placówki.
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6. Rodzice/wychowanek pełnoletni  są zobowiązani dokonać formalności związanych  

z  zakwaterowaniem  wyrazić  bądź  nie  swoją  zgodę  w  oświadczeniach,  podpisać

zobowiązania i klauzulę informacyjną, pobrać kartę posiłkową.

7. Kartę posiłkową wychowankowie są zobowiązani pobrać w dniu zakwaterowania lub

następnego dnia, jeśli kwaterują się po godzinie 15.00.

8. W  czasie  zakwaterowania  rodzice  zapoznają  się  z  obowiązującymi  w  bursie

dokumentami.

9. Wychowankowie pełnoletni/rodzice wychowanka zmieniającego placówkę podpisują

oświadczenie,  że  dokonali  formalności  związanych  z  wykwaterowaniem  

w poprzedniej placówce i nie są wychowankami  innej bursy.

Zasady wykwaterowania wychowanka w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie

1. W celu wykwaterowania wychowanek jest zobowiązany rozliczyć się z powierzonego

mienia,  biblioteki  należności  finansowych  i  uzyskać  potwierdzenie  w  karcie

obiegowej.

2. Wykwaterowanie wychowanka w ciągu roku może nastąpić tylko za wiedzą i zgodą

rodziców.

3. Wychowanek  niepełnoletni  spoza  RP  wykwaterowuje  się  z  końcem  roku  na

stosowanych w ciągu roku zasadach pozwolenia na samodzielne wyjazdy.

4. Maturzyści mają obowiązek opuścić bursę dzień po ostatnim egzaminie maturalnym. 

W  wyjątkowych  przypadkach  Dyrektor  może  zdecydować  o  dalszym  pobycie

wychowanka na jego wniosek.

5. Wychowankowie,  na  wniosek  skierowany  do  Dyrektora,  mogą  uzyskać  zgodę  na

zamieszkanie w bursie do czasu egzaminów zawodowych nie dłużej jednak niż do

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. W  czasie  ograniczonego  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  wychowanek

wykwaterowuje się zdalnie wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

7. Wychowanek, który wykwaterowuje się zdalnie jest także zobowiązany rozliczyć się 

z  powierzonego  mienia  – naprawić  zniszczenia,  uregulować należności  finansowe,

zdać książki do biblioteki bursy. W przypadku wykwaterowania w formie zdalnej  nie

wymaga się przekazania karty mieszkańca i uzupełnionej karty obiegowej.

8. W celu dopełnienia formalności:

1) wychowawca wysyła przez dziennik elektroniczny zapytanie,
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a) na temat zaległości/nadpłat do samodzielnego referenta,

b) o posiadanych książkach z biblioteki bursy do bibliotekarza,

2) wychowawca otrzymuje poprzez dziennik informację zwrotną :

3) w  przypadku  kiedy  wychowanek  wykwaterowujący  się  posiada  nadpłatę  jest

zobowiązany do wysłania wniosku o jej zwrot z numerem konta bankowego (wzór

dokumentu  zamieszczony  jest  na  stronie  bursy).  Punkt  ten  nie  dotyczy

wychowanka, który będzie kontynuował zamieszkanie w bursie.

9. Jeśli  wychowanek dopełnił  formalności  związanych  z  wykwaterowaniem zgodnie  

z punktem 7 i 8  wychowawca zgłasza gotowość do wykwaterowania wychowanka

wicedyrektorowi.

10. Wicedyrektor  podejmuje  dalsze  czynności  wynikające  z  wykwaterowania

wychowanka (księga wychowanka i dziennik elektroniczny).

IV. Procedura przeniesienia wychowanka z grupy do grupy.

1. Przeniesienia wychowanka z grupy do grupy dokonuje Dyrektor bursy.

2. Warunkiem przeniesienia jest złożenie podania do Dyrektora wraz z uzasadnieniem

przez pełnoletniego wychowanka lub rodziców wychowanka niepełnoletniego . 

3. Dyrektor  informuje  zainteresowanych  wychowawców  o  wpłynięciu  podania

dotyczącego  przeniesienia  i  przed  podjęciem  ostatecznej  decyzji  konsultuje  ją  

z wychowawcami.

4. Podanie  rozpatruje  Dyrektor  po  uwzględnieniu  sytuacji  organizacyjnej  

i wychowawczej w placówce.

5. Dyrektor przekazuje swoją decyzję zainteresowanym stronom.

6. W  szczególnych  przypadkach,  ze  względu  na  sytuacją  wychowawczą  Dyrektor

podejmuje  decyzję  o  przeniesieniu  wychowanka  na  wniosek  Zespołu

Wychowawczego.

7. Dokumenty  wychowanka  zostają  przekazane  wychowawcy  grupy,  do  której

wychowanek został przeniesiony.
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V.  Procedura  postępowania  w  sytuacjach,  gdy  rodzice  wychowanka  odmawiają

współpracy z bursą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo.

1. W sytuacji, gdy rodzice wychowanka odmawiają współpracy z bursą, nie nawiązują

kontaktu i/lub nie wywiązują  się ze swoich obowiązków wobec dziecka lub bursy

wychowawca grupy powiadamia o tym fakcie Dyrektora. 

2. Podobnie w przypadku,  gdy wychowawca podejrzewa,  że  rodzina  jest  niewydolna

wychowawczo, w rodzinie istnieje problem alkoholowy lub stosowana jest przemoc

wychowawca powiadamia o tym fakcie Dyrektora.   

3. Wychowawca  wspierany  przez  zespół  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

informuje o sytuacji rodziny GOPS, zgodnie z miejscem zamieszkania wychowanka

oraz nawiązuje współpracę z instytucjami, których zadaniem jest udzielanie pomocy 

i wsparcia w zależności od występujących w rodzinie problemów.

      4.   Wychowawca obejmuje wychowanka działaniami w ramach realizowanej w bursie

            pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z instytucjami pomocowymi.

4. W przypadku wychowanka, wobec którego wychowawca podejrzewa, że stosowana

jest przemoc, wychowawca wdraża procedurę „Niebieskiej Karty”. 

5. Dyrektor  bursy  informuje  o  sprawie  sąd  rodzinny  (w  przypadku  wychowanka

małoletniego).

VI. Procedura udzielania wychowankom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

1. Pierwszej  pomocy  przedlekarskiej  udziela  wychowankowi  wychowawca  obecny  na

miejscu zdarzenia.

2. W  sytuacji  udzielania  pomocy  przez  wychowawcę  prowadzącego  zajęcia

wychowawcze z grupą, jest on zobowiązany do zorganizowania opieki nad pozostałą

resztą wychowanków.

3. Nie wolno pozostawiać wychowanków bez opieki.

4. Wychowawca  lub  upoważniona  przez  niego  osoba  niezwłocznie  powiadamia

Dyrektora bursy oraz w razie konieczności pogotowie ratunkowe.

5. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców  wychowanka oraz odnotowuje ten

fakt w dzienniku.
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6. W  przypadku,  gdy  lekarz  pogotowia  lub  ratownik  zaleci  przewiezienie

niepełnoletniego  wychowanka  do  szpitala  wychowawca  powiadamia  rodziców

o miejscu przewiezienia dziecka.

7. Jeśli lekarz/ratownik wskazuje na konieczność wyjazdu do szpitala dorosłego opiekuna

razem z wychowankiem niepełnoletnim, Dyrektor lub wicedyrektor bursy wyznacza

w tym celu wychowawcę.

8. Wychowawca  przebywa  z  wychowankiem  w szpitalu  do  momentu  przyjazdu  jego

rodziców lub do czasu zakończenia badań, po czym odwozi dziecko do placówki.

9. Wychowawca  jako  opiekun  faktyczny  wychowanka  pod  nieobecność  opiekuna

ustawowego wyraża zgodę na przeprowadzenie badań lub udzielenie podstawowych

świadczeń zdrowotnych. Zaleca się, żeby wychowawca utrzymywał bieżący kontakt

telefoniczny z rodzicami wychowanka, w celu konsultacji podejmowanych działań. 

10. Wychowawca  nie  ma  prawa  podejmować  żadnych  decyzji  dotyczących  działań  

i ingerencji medycznych np. zabiegów i operacji. Tego typu działania wymagają zgody

rodziców lub,  jeśli  nie  można  nawiązać  z  nimi  kontaktu,  ostateczną  decyzję  o  ich

przeprowadzeniu podejmuje lekarz.

VII.  Procedura postępowania w sytuacji wypadku wychowanka na terenie bursy.

1. W sytuacji  wypadku wychowanka na terenie  bursy wychowawca udziela  pierwszej

pomocy przedmedycznej

2. Pracownik  bursy  obecny  na  miejscu  zdarzenia  powiadamia  wychowawcę  grupy,

innego wychowawcę lub Dyrektora. 

3. Kolejne kroki należy wykonać zgodnie z procedurą VI pkt od 4 do 9.

4. Jeżeli  wypadek  został  spowodowany  niesprawnością  techniczną  pomieszczenia  lub

urządzeń,  miejsce  wypadku  pozostawia  się  nienaruszone.  Wychowawca/Dyrektor

zabezpiecza  je  do  czasu  dokonania  oględzin  lub  wykonania  szkicu  przez  zespół

powypadkowy.

5. Jeżeli  wypadek zdarzył  się  w czasie  wyjścia,  imprezy organizowanej  poza terenem

bursy,  wszystkie  stosowne decyzje  podejmuje  opiekun grupy/kierownik  wycieczki  

i odpowiada za nie.

6.  Jeśli wypadek wydarzył się na zajęciach prowadzonych przez wychowawcę, przerywa

on  zajęcia,  wyprowadzając  wychowanków  z  miejsca  zagrożenia,  jeżeli  miejsce,  

w którym są może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa wychowanków.
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7.  Dyrektor  o  każdym wypadku zawiadamia  pracownika  bursy  odpowiedzialnego  za

bezpieczeństwo  i  higienę  pracy  ten  zaś,  społecznego  inspektora  pracy,  organ

prowadzący.

8. O  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  i  zbiorowym  Dyrektor  bursy  zawiadamia

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

9.  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor bursy lub upoważniony

przez  niego  pracownik  bursy   zawiadamia  niezwłocznie  państwowego  inspektora

sanitarnego. 

10. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy Dyrektor zabezpiecza miejsce

wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności

związanych  z  zabezpieczeniem  miejsca  wypadku  nie  może  wykonać  Dyrektor,

wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik bursy. 

11. Dyrektor  bursy  powołuje  zespół  powypadkowy.  W  jego  skład  wchodzi  z  zasady

pracownik  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  i  higienę  pracy.  W pracach  zespołu

może  uczestniczyć  przedstawiciel  organu  prowadzącego,  kuratora  oświaty.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w bursie, a jeżeli

nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników bursy

wyznacza Dyrektor. 

 Postępowanie powypadkowe prowadzone przez Zespół powypadkowy: 

1. Przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową. 

2. Rozmawia z wychowankiem i sporządza protokół z przebiegu rozmowy.

3. Rozmawia  ze  świadkami  wypadku  i  sporządza  protokoły.  Jeżeli  świadkami  są

wychowankowie  niepełnoletni  rozmowa  odbywa  się  w  obecności  wychowawcy,  

a protokół odczytuje się w obecności wychowanka- świadka i jego rodziców.

4. Sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku. 

5. Uzyskuje  pisemne  oświadczenie  wychowawcy,  pod  opieką  którego  wychowanek

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek. 

6. Uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku.

7. Sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania

zawiadomienia o wypadku. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz

Dyrektor bursy. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy

wystąpią  uzasadnione  przeszkody  lub  trudności  uniemożliwiające  sporządzenie

Strona 12 z 47



protokołu  w  wyznaczonym  terminie.  W  sprawach  spornych  rozstrzygające  jest

stanowisko  przewodniczącego  zespołu.   Członek  zespołu,  który  nie  zgadza  się  ze

stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się  

w protokole powypadkowym. 

8. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor bursy. Jeżeli do

treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców

wychowanka poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.

9. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego,

bursy, która przechowuje go w dokumentacji  powypadkowej wypadku wychowanka

oraz dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie). 

10. Z  treścią  protokołu  powypadkowego  i  innymi  materiałami  postępowania

powypadkowego  zaznajamia  się:  poszkodowanego  pełnoletniego  i  rodziców

poszkodowanego niepełnoletniego. 

11. Jeżeli  poszkodowany  pełnoletni  zmarł  lub  nie  pozwala  mu  na  to  stan  zdrowia,

 z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców. 

12. Protokół  powypadkowy  doręcza  się  osobom  uprawnionym  do  zaznajomienia  się  

z materiałami postępowania powypadkowego. 

Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego:

1.  W  ciągu  7  dni  od  dnia  doręczenia  protokołu  powypadkowego  osoby,  którym

doręczono  protokół,  mogą  złożyć  zastrzeżenia  do  ustaleń  protokołu  (są  o  tym

informowane przy odbieraniu protokołu). 

2. Zastrzeżenia  składa  się  przewodniczącemu  zespołu:  ustnie  i  wtedy przewodniczący

wpisuje je do protokołu lub na piśmie. 

3. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków

dowodowych  niezbędnych  dla  ustalenia  stanu  faktycznego,  sprzeczności  istotnych

ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

4. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący bursę. 

5. Po rozpatrzeniu  zastrzeżeń  organ prowadzący  bursę  może zlecić  dotychczasowemu

zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności

dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania

powypadkowego.
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Dokumentacja:

1.  W bursie prowadzony jest rejestr wypadków.

VIII. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w bursie chorób zakaźnych lub

ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego.

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia u wychowanka choroby objawów choroby 

wychowawca informuje rodziców i zobowiązuje ich do zabrania dziecka z placówki 

oraz powiadamia Dyrektora bursy.

2. Jeśli sytuacja tego wymaga wychowawca  wzywa pogotowie ratunkowe. 

3. W  sytuacji  podejrzenia  u  wychowanka   choroby  zakaźnej  jest  on  natychmiast

odizolowany do momentu odebrania go przez rodziców.

4. Dyrektor  prowadzi  działania  mające  na  celu  zapobieganie  rozprzestrzenianiu  się

chorób  (dodatkowa  dezynfekcja,  rygor  higieniczny,  zmiana  diety,  informacja  dla

rodziców/opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).

5. Wychowawcy prowadzą działania profilaktyczne w grupach.

6. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,

jeżeli wystąpiły w bursie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

O zawieszeniu zajęć, o którym mowa organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają

organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

7. W  przypadku  ogłoszenia  zagrożenia  epidemiologicznego  Dyrektor  

i pracownicy wykonują zalecenia odpowiednich służb.

IX.  Procedura postępowania z wychowankiem przewlekle chorym w bursie.

1. W  sytuacji,  gdy  w  placówce  jest  wychowanek  przewlekle  chory  wychowawca

pozyskuje od rodziców szczegółowe informacje na temat jego choroby, przyjmowania

leków oraz  wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

2. W miarę  możliwości  rodzice  zaopatrują  dziecko  w kopię  dokumentacji  medycznej

wychowanka, w sytuacji konieczności udzielania mu w bursie pomocy medycznej. 
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3. Dyrektor bursy organizuje specjalistyczne szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie

postępowania  z  chorym  przewlekle  wychowankiem   na  co  dzień  oraz  w  sytuacji

zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

4. W porozumieniu z rodzicami i wychowawcą grupy Zespół Wychowawczy opracowuje

procedurę postępowania w stosunku do chorego przewlekle wychowanka, zarówno na

co dzień,  jak i  w przypadku zaostrzenia  objawów czy ataku choroby. Procedury te

powinny  uwzględniać  m.in.:  przypominanie  lub  pomoc  w  przyjmowaniu  leków,

dokonywaniu pomiarów/zabiegów medycznych, przyjmowanie posiłków itp. Powinny

też określać formy stałej współpracy z rodzicami wychowanka.

5. Wychowawca  dostosowuje  formy  pracy  do  możliwości  psychofizycznych

wychowanka  chorego  oraz  obejmuje  go   pomocą  psychologiczno-pedagogiczną

w bursie.

6. W  przypadku  nasilenia  choroby  u  wychowanka  podczas  pobytu  w  placówce

wychowawca niezwłocznie: 

 podejmuje działania przedmedyczne (udziela pierwszej pomocy, pomaga przyjąć leki)

 monitoruje cały czas stan chorego wychowanka

 powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów

 wzywa pogotowie ratunkowe

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE  

Choroba przewlekła to choroba o przedłużonym czasie trwania, która może być

nieuleczalna, nawracająca lub postępująca. 

Przeciwdziałanie  niekorzystnym  skutkom  choroby  przewlekłej,  polega  między

innymi na udzieleniu  dziecku i  jego rodzinie  pomocy w budowaniu nowej koncepcji

życia z chorobą. 

Odbudowa poczucia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań osób

pomagających  choremu  dziecku  i  jego  rodzinie.  Dla  prawidłowego  rozwoju

emocjonalnego  i  społecznego  chorego  dziecka,  niezwykle  ważna  jest  obecność

przyjaznych nauczycieli i rówieśników.
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Dziecko z astmą

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci.

Istotą  astmy  jest  przewlekły  proces  zapalny  toczący  się  w  drogach  oddechowych,  który

prowadzi do zwiększonej skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce i pojawienia

się objawów choroby. 

Jednym z  podstawowych  objawów jest  duszność  jako  subiektywne  uczucie  braku

powietrza  spowodowane  trudnościami  w  jego  swobodnym  przechodzeniu  przez  zwężone

drogi oddechowe. Gdy duszność jest bardzo  nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a

także  inne  części  ciała  są  zasinione.  Konsekwencją  zwężenia  oskrzeli  jest  pojawienie  się

świszczącego oddechu. Częstym objawem astmy oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to

kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący. 

Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które uczulone

jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne

powietrze,  dym  tytoniowy,  infekcje.  W  przypadku  wystąpienia  duszności  wychowanek

powinien  przyjąć  wziewnie  lek  rozkurczający  oskrzela  zgodnie  z  zaleceniem  lekarza.  

W przypadku objawów ciężkiej duszności jednocześnie 2 dawki leku w aerozolu w odstępie

10-20 sekund. Po wykonaniu pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców o wystąpieniu

zaostrzenia.  W przypadku  duszności  o  dużym nasileniu  powinno  się  wezwać  pogotowie

ratunkowe.  W  czasie  oczekiwania  na  przyjazd  karetki  pogotowia  wychowanek  wymaga

ciągłego nadzoru osoby dorosłej. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju

oraz odizolowanie od osób trzecich. 

NAKAZY

1. Częste wietrzenie pokoi. 

2. W  przypadku  wystąpienia  u  wychowanka  objawów  duszności  należy  przerwać

wykonywanie wysiłku i pozwolić wychowankowi zażyć środek rozkurczowy. 

ZAKAZY

1. Chory wychowanek nie powinien uczestniczyć w pracach porządkowych. 

2. W okresie pylenia roślin wychowanek z pyłkowicą nie może długo przebywać  na

wolnym powietrzu oraz nie powinien uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza

miasto. 

3. Astma  oskrzelowa  wyklucza  biegi  na  długich  dystansach,  wymagających

długotrwałego, ciągłego wysiłku.

Strona 16 z 47



OGRANICZENIA

1. Wychowanek z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej

i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Wychowanek uczulony na pokarmy powinien mieć adnotacje od rodziców i lekarza ,

co może jeść w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.  

Dziecko z padaczką (epilepsja)

Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych

napadów. Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia 

w funkcjonowaniu mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi.

Niekiedy  jedynym  widocznym  objawem  napadu  są  kilkusekundowe  zaburzenia

świadomości.

Napady  padaczkowe  dzieli  się  na  napady  pierwotne  uogólnione  oraz  napady

częściowe (zlokalizowane). 

Leczenie  padaczki  jest  procesem  przewlekłym,  wymaga  systematycznego,

codziennego podawania leków. Nagłe przerwanie leczenia, pominięcie którejś dawki, może

zakończyć się napadem lub stanem padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent

mógł systematycznie przyjmować leki.  W trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji

dziecko może wykazywać objawy senności, rozdrażnienia, zawrotów głowy. 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY

1. Przede wszystkim zachować spokój.

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć  chorego przed możliwością  urazu  w czasie  napadu –  zdjąć  okulary,

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.

NIE WOLNO

1. Podnosić wychowanka. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał

dłużej  niż  10 minut  albo jeśli  po napadzie wystąpiła  długo trwająca gorączka,  sugerująca

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
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Wychowanek  z depresją lub przejawiający zachowania autoagresywne

Depresja  w rozumieniu  medycznym jest  chorobą  i  należy  ją  odróżnić  od  przejściowego

przygnębienia,  obniżonego nastroju czy krótkotrwałej  reakcji  na trudną sytuację.  Leczenie

depresji jest procesem długotrwałym.

1. Wychowawca,  który  zauważy  niepokojące  sygnały  w  zachowaniu  wychowanka

zawiadamia o ich zaistnieniu wychowawcę grupy.

2. Wychowawca  grupy  lub  wychowawca,  do  którego  wychowanek  ma  zaufanie

przeprowadza rozmowę wspierającą oraz wyjaśniającą sytuację/  problemy w jakich

znalazł się wychowanek oraz w celu zaproponowania pomocy.

3. Wychowawca o sytuacji zawiadamia rodziców/ opiekunów wychowanka.

4. Wychowawca  proponuje  wychowankowi  oraz  rodzicom formy pomocy  w poradni

psychologiczno-pedagogicznej  lub  psychiatrycznej  jeśli  wymaga  tego  sytuacja.

Przekazuje rodzicom listę placówek oferujących wsparcie.

5. Psycholog  lub  psychiatra  ustala  plan  leczenia  i  ewentualnego  wsparcia

farmakologicznego.

6. Wychowawca  dyskretnie  obserwuje  wychowanka,  prowadzi  rozmowy  wspierające

oraz współpracuje z rodzicami zgodnie z zaleceniami specjalistów. 

7. Wychowawca  udziela  wychowankowi  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

w ramach pracy wychowawczej.

8. Wychowawca informuje Dyrektora oraz radę Pedagogiczną o zaistniałej sytuacji oraz

ewentualnie  przyjmowanych  lekach,  które  mogą  wpływać  na  samopoczucie

wychowanka.

Wychowanek  z ADHD

Zaburzenia zachowania określane jako     ADHD  

 Jest to nadmierna pobudliwość w sferze emocjonalnej, poznawczej i ruchowej, która zaburza

prawidłowe funkcjonowanie dziecka i powoduje problemy w codziennym życiu.

Typowymi  objawami  są:  nadmierna  impulsywność,  zaburzenia  koncentracji  uwagi

oraz nadruchliwość. 

1. Wychowawca pracujący z wychowankiem z ADHD współpracuje ściśle z rodzicami oraz 

realizuje zalecenia specjalistów, jeśli wychowanek posiada orzeczenie poradni.

2. W przypadku pracy  z wychowankiem należy z ADHD należy:
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 postępować konsekwentnie i stawiać jasne granice, 

 wyznaczać niezbyt odległe cele działania i określić sposób ich realizacji, 

 systematycznie przyzwyczajać i wdrażać wychowanka do finalizowania każdego roz-

poczętego zadania,

 stale kontrolować i przypominać o obowiązkach oraz pomagać w ich realizacji.

3. Wychowawca powinien formułować krótko zasady.

4. Wszystkie zasady formułować pozytywnie – stają się wtedy wskazówkami, nie pokazują 

innych możliwości, rzadziej stosowanych sposobów postępowania.

5. Formułować nie więcej niż 2-3 zasady, ponieważ dziecko przyswaja naraz tylko tyle za-

sad, maksymalnie zapamiętuje około 10.

6. Dopasować system zasad do zmieniającej się rzeczywistości.

7. Zawsze dotrzymywać raz ustalonej zasady. 

8. Przypominać zasady tak często jak jest to potrzebne.

9. Wychowawcy muszą również przestrzegać ustalonych zasad. W innym przypadku tracą 

wiarygodność.

X. Procedura postępowania w przypadku podawania leków wychowankowi  przewlekle

choremu.

1. W  sytuacji,  gdy  w  placówce  jest  wychowanek  przewlekle  chory  wychowawca

pozyskuje  od  rodziców  szczegółowe  informacje  na  temat  jego  choroby  oraz

wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

2. Jeśli  wychowanek  przewlekle  chory  przyjmuje  na  stałe  leki,  rodzice  powinni

wyposażyć go w pisemną instrukcję (sposób i ilość dawkowania), przy czym biorą za

to całkowitą odpowiedzialność.

3. Rodzice  udzielają  wychowawcy  grupy  informacji  o  konieczności  zażywania  leków

przez  wychowanka,  podają  ich  nazwę  i  dawkowanie.  Wychowawca  umieszcza  tą

informację w dzienniku.

4. Wychowawca nie ma obowiązku podawania leków wychowankom.

5. Wychowawca  może  zgodzić  się  na  podawanie  leków  wychowankowi  przewlekle

choremu  na  zasadzie  dobrowolnej  umowy/upoważnienia  zawartej  miedzy  nim  

a rodzicami.
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6. Wychowawca musi  zostać poinstruowany w tym zakresie  przez rodziców.  Rodzice

powinni wyposażyć wychowawcę w pisemną instrukcję (nazwa leku, sposób i ilość

dawkowania, okres podawania poszczególnych leków). 

 

XI.  Procedura  postępowania  w  przypadku  prób  samobójczych  lub  samobójstwa

wychowanka bursy.

Postępowanie  w  przypadku  prób  samobójczych  lub  powzięcia  informacji,  że

wychowanek zamierza popełnić samobójstwo.     

1. Każdy  wychowawca/pracownik  bursy  ma  obowiązek  zareagowania  na  jakikolwiek

sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u wychowanka. 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z wychowankiem  w celu określenia jego stanu

psychofizycznego oraz oceny ryzyka podjęcia próby samobójczej. Swoje spostrzeżenia

umieszcza w notatce służbowej.

5. Po  zdiagnozowaniu  sytuacji  zagrożenia  wychowawca  nie  pozostawia  wychowanka

samego, umieszcza go w bezpiecznym miejscu pod opieką innego wychowawcy. 

6. Kontaktuje  się  z  rodzicami  w  celu  ustalenia  przyczyn  zachowania  wychowanka,

informuje  o  zagrożeniu,  ustala  z  rodzicami  zasady  wzajemnych  kontaktów  oraz

odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

7. Wychowawca informuje o zagrożeniu Dyrektora bursy.

8. W  razie  konieczności  i  wysokiego  ryzyka  zagrożenia  wychowawca  przekazuje

wychowanka pod opiekę rodziców.

9. Jeśli sytuacja tego wymaga wychowawca wzywa pogotowie ratunkowe. 

10. Jeżeli  przyczyną  zagrożenia  jest  sytuacja  domowa  wychowanka

Dyrektor/wychowawca przekazują informacje odpowiednim instytucjom (np. policji).

11. Wychowawca proponuje objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w bursie. 

12. Występowanie  myśli  lub  zachowań  samobójczych  może  wskazywać  na   potrzebę

skorzystania ze specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. Decyzja  
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o takim kontakcie  i  skierowaniu  na  leczenie  lub  terapię  może  zostać  zainicjowana

przez wychowawcę i podjęta przez rodziców wychowanka.

O  wysokim  ryzyku  zachowań  samobójczych  świadczyć  może  wystąpienie

przynajmniej jednego z poniższych czynników: 

 mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei;

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub

testamentu;

 pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów;

 unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie;

 zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność;

 przejawianie  dużych  zmian  charakteru,  nastroju,  występowanie  nietypowych

zachowań;

 przejawianie  innych  zachowań  ryzykownych:  okaleczanie  się,  zażywanie

narkotyków, spożywanie alkoholu;

 przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.;

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych;

 fascynacja  znanymi  osobami  (np.  gwiazdami  popkultury),  które  popełniły

samobójstwo.

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że wychowanek podjął próbę

samobójczą.     

1. Każdy  wychowawca/pracownik  bursy  ma  obowiązek  zareagowania  na  jakikolwiek

sygnał o zachowaniu autodestrukcyjnym u wychowanka. 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Po powzięciu informacji,  że wychowanek podjął próbę samobójczą na terenie bursy

wychowawca podejmuje wszelkie działania interwencyjne w celu ratowania zdrowia 

życia wychowanka.
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5. Po  zdiagnozowaniu  sytuacji  zagrożenia  wychowawca  nie  pozostawia  wychowanka

samego, umieszcza go w bezpiecznym miejscu pod opieką innego wychowawcy. 

6. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Wzywa pogotowie ratunkowe. 

8. Jeśli  istnieje  ryzyko,  że  wychowanek  połknął  środki  farmakologiczne  lub  trujące

wychowawca w miarę możliwości podejmuje działania w celu uzyskania informacji,

jakie to środki. Przekazuje tą informację lekarzowi/ratownikowi pogotowia. 

9. Powiadamia o zdarzeniu Dyrektora bursy oraz rodziców wychowanka. 

10. Sporządza  notatkę z przeprowadzonej rozmowy w dzienniku. 

11. W przypadku śmierci wychowanka w wyniku samobójstwa Dyrektor bursy informuje

dodatkowo organ prowadzący i nadzorujący o zaistniałej sytuacji.

12. Jeśli próba samobójcza wychowanka miała miejsce w domu, a rodzic poinformował  

o zajściu bursę,  Dyrektor  bursy lub wychowawca przekazuje  rodzicom informację  

o możliwości objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

13. Podejmowanie  prób  samobójczych  może  wskazywać  na   potrzebę  skorzystania  ze

specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. Decyzja o takim kontakcie

i skierowaniu na leczenie lub terapię  może zostać zainicjowana przez wychowawcę  

i podjęta przez rodziców wychowanka.

14. O  próbie  samobójczej  Dyrektor  informuje  Zespół  Wychowawczy  oraz  Radę

Pedagogiczną  pod  rygorem  tajemnicy  w  celu  podjęcia  wspólnych  działań  oraz

obserwacji  zachowania  wychowanka  po  jego  powrocie  do  bursy  przez  wszystkich

wychowawców.

XII.  Procedura postępowania w przypadku ciąży wychowanki.

1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że wychowanka jest w ciąży

wychowawca informuje o tym fakcie Dyrektora bursy. 

2. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowanką  w  celu  potwierdzenia  tej

informacji. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy w dzienniku. 

3. Jeśli wychowanka jest niepełnoletnia wychowawca kontaktuje się z rodzicami w celu

potwierdzenia tej sytuacji.  

4. W  przypadku  potwierdzenia  informacji  wychowawca  wraz  z  rodzicami  ustalają

zasady funkcjonowania wychowanki w placówce. 

5. Wychowawca  wskazuje  rodzicom  możliwość  skorzystania  przez  wychowankę  

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w bursie. 
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6. Dyrektor  bursy  zobowiązuje  wychowawcę  grupy  oraz  wszystkich  wychowawców

sprawujących  doraźną  opiekę  do  pomocy  i  opieki  nad  wychowanką  w  trakcie  jej

pobytu w bursie oraz do monitorowania jej stanu zdrowia. 

7. W  przypadku  wychowanki  niepełnoletniej  Dyrektor  bursy  o  zaistniałej  sytuacji

powiadamia  na piśmie  sąd rodzinny lub policję  (informuje  o tym fakcie  rodziców

wychowanki). 

XIII.  Procedura  postępowania  w  przypadku  zagrożenia  nadmiernym  korzystaniem

z Internetu przez wychowanka.

Infoholizm (siecioholizm) 

Nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i

gier  komputerowych  (najczęściej  sieciowych)  i  portali  społecznościowych  przez  dzieci.

Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. cho-

roby oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie,

spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynno-

ści, oraz osłabianiu relacji rodzinnych i społecznych.

1. Każdy wychowawca ma obowiązek zainteresowania się i zareagowania w przypadku 

zagrożenia nadmiernym korzystaniem z Internetu przez wychowanka bursy.

2.  Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic ale może to być rówieśnik, przyjaciel, ktoś 

z rodziny. 

3. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o problemie,  a jeśli  jest  on  nieobecny

sam podejmuje działania.

4. Wychowawca powiadamia rodziców wychowanka o zaobserwowanych u wychowanka

zachowaniach  i  omawia  z  nimi  wspólne  działania.  Zobowiązuje  rodziców  do

większego nadzoru nad dzieckiem. Umieszcza notatkę z przeprowadzonej rozmowy w

dzienniku.

5. Rekomenduje  się,  żeby  każdy  wychowanek,  szczególnie  niepełnoletni,  u  którego

podejrzewa  się  nałóg  korzystania  z  Internetu  powinien  zostać  profesjonalnie

zdiagnozowany przez specjalistę.  Decyzja o takim kontakcie i skierowaniu na terapię

może zostać zainicjowana przez wychowawcę i podjęta przez rodziców wychowanka. 
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6. Rozmowa ze specjalistą pozwoli określić poziom zagrożenia, przyczyny popadnięcia  

w  nałóg  (np.  sytuacja  domowa,  brak  sukcesów  edukacyjnych  w  szkole,  izolacja  

w środowisku rówieśniczym) i ukazać specyfikę przypadku.

7. Wychowanek, której problem dotyczy, powinien zostać otoczony zindywidualizowaną

opieką.  Wychowawca  powinien  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami

w ramach  realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we

współpracy  z  rodzicami.  Dziecku  w  trakcie  wsparcia  należy  zapewnić  komfort

psychiczny  -  o  jego  sytuacji  i  specyfice  uwarunkowań  osobistych  muszą  zostać

powiadomieni  wszyscy wychowawcy.  Tylko współdziałanie  rodziców i  bursy może

zagwarantować powodzenie podejmowanych działań wspierających wychowanka.

8. Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy wychowanka, należy im w rozmowie zwrócić

uwagę  na  negatywne  aspekty  nadmiernego  korzystania  z  zasobów  Internetu  oraz

zaapelować o codzienne wsparcie dla wychowanka dotkniętego problemem, a także

o informowanie wychowawcy w przypadku wystąpienia trudności. 

XIV.  Procedura  postępowania  w  przypadku palenia  papierosów,  w  tym papierosów

elektronicznych przez wychowanka na terenie placówki.

1. Każdy wychowawca/pracownik bursy ma obowiązek reagować w przypadku palenia

papierosów lub papierosów elektronicznych przez wychowanka na terenie bursy.

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem/wychowankami  na  temat

okoliczności zdarzenia, ustala uczestników.

5. Zamieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

6. Wychowawca  informuje  rodziców  wychowanka/wychowanków,  uczestników

zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt dzienniku).  

7. W  przypadku  powtarzania  się  sytuacji  palenia  na  terenie  bursy,  zaobserwowania

nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy wychowanków, wychowawca powiadamia

Dyrektora  oraz  stosuje  wobec  wychowanków  kary  określone  w  Regulaminie

Wychowanków lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje dokument do

rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy.
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8. Wychowawca  może  objąć   wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XV.  Procedura  postępowania  w  przypadku  uzyskania  informacji,  że  wychowanek

nieletni  przejawia  zachowania  świadczące  o  demoralizacji  –  używanie  alkoholu,

środków odurzających,  uprawianie  nierządu,  uchylanie  się  od  obowiązku  szkolnego,

naruszanie zasad współżycia społecznego.

1. Każdy  wychowawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  uzyskanej  informacji  

o  przejawach  demoralizacji  nieletniego  wychowanka  bezpośrednio  wychowawcy

grupy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z wychowankiem oraz zawiadamia rodziców 

i  przekazuje  im  uzyskaną  informację.  W  przypadku  potwierdzenia  informacji,

zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś

bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Umieszcza notatkę z rozmów

w dzienniku.

3. Wychowawca obejmuje wychowanka działaniami w ramach realizowanej w bursie

pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z  rodzicami lub  proponuje

rodzicom podjęcie terapii dziecka w specjalistycznej poradni. 

4. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora bursy. 

5. Dyrektor bursy może za zgodą rodziców i wychowanka nieletniego zastosować środek

oddziaływania wychowawczego w postaci:

◦ pouczenia

◦ ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie

◦ przeproszenia pokrzywdzonego

◦ przywrócenia stanu poprzedniego

◦ wykonania określonych prac porządkowych na rzecz bursy

6. W przypadku, gdy rodzice,  odmawiają współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł

napływają  informacje  o  przejawach  demoralizacji  dziecka,  Dyrektor  bursy

powiadamia szkołę, sąd rodzinny lub policję lub inny właściwy organ. 

7. Podobnie w sytuacji, gdy bursa wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

wychowawczych a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor

bursy powiadamia szkołę, sąd rodzinny lub policję lub inny właściwy organ. 

Strona 25 z 47



XVI.  Procedura  postępowania  w  przypadku,  gdy na  terenie  bursy  znajduje  się

wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia o swoich przypuszczeniach

odnośnie  stanu wychowanka wychowawcę grupy,  a  w razie  jego nieobecności  sam

podejmuje działania. 

2. Przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem  (w  miarę  jego  psychofizycznych

możliwości), w celu ustalenia ilości wypitego alkoholu lub zażytego środka. 

3. Zapewnia wychowankowi opiekę, odizolowuje go od innych wychowanków, stwarza

warunki,  w  których  nie  będzie  zagrożone  jego  życie  i  zdrowie.  Nie  pozostawia

wychowanka samego. 

4. W razie konieczności udziela wychowankowi pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. W  przypadku  małoletniego  wychowanka  przeprowadza  konsultację  telefoniczną  

z Pogotowiem Ratunkowym w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

6. W  przypadku  wychowanka  agresywnego,  którego  zachowanie  stanowi  potencjalne

zagrożenie dla życia i zdrowia wzywa policję.

7. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora bursy. 

8. Wychowawca zawiadamia  rodziców dziecka  o obowiązku niezwłocznego odebrania

wychowanka z bursy. Gdy rodzice odmawiają odebrania dziecka, o jego pozostaniu 

           w bursie, przewiezieniu do placówki służby zdrowia czy przekazaniu do dyspozycji

           funkcjonariuszom policji decyduje wychowawca w porozumieniu z dyrektorem bursy 

i lekarzem, który ustala aktualny stan zdrowia wychowanka. Za zgodą dyrektora bursy

wychowanek zostaje przekazany pod opiekę odpowiednich organów. 

9. Każdorazowo  wychowawca  podejmuje  działania  zgodne  z  Regulaminem

Wychowanków.  Sporządza  „Opis  i  analizę  przypadku”  i  przekazuje  dokument  do

rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy. 

10. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.
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XVII.  Procedura  postępowania  w  przypadku  gdy  wychowawca  podejrzewa,  że

wychowanek posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

1. W  przypadku  gdy  wychowawca  podejrzewa,  że  wychowanek  posiada  przy  sobie

substancję przypominającą narkotyk ma prawo zażądać, aby wychowanek przekazał

mu  substancję,  pokazał  zawartość  torby  oraz  kieszeni  we  własnej  odzieży,

ewentualnie  innych  przedmiotów  budzących  podejrzenie,  co  do  ich  związku

z poszukiwaną substancją. 

2. Wychowawca  nie  ma  prawa  samodzielnie  wykonywać  czynności  przeszukania

odzieży ani torby wychowanka, jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora bursy. 

4. Jeżeli  wychowanek  wyda  substancję  dobrowolnie,  wychowawca  w  uzgodnieniu  

z Dyrektorem bursy po odpowiednim zabezpieczeniu, przekazuje ją policji. 

5. W przypadku, gdy wychowanek, mimo żądań,  odmawia przekazania  wychowawcy

substancji lub pokazania zawartości torby, wychowawca w uzgodnieniu z Dyrektorem

bursy wzywa policję. 

6. Zamieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

7. Wychowawca informuje rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten 

fakt w dzienniku).    

8. Każdorazowo wychowawca sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje 

dokument do rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy, który ustala wobec 

wychowanka karę określoną w Regulaminie wychowanków. 

XVIII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonanej przez wychowanka

na terenie bursy.

1. Każdy wychowawca/pracownik  bursy ma obowiązek reagować w przypadku bycia

świadkiem kradzieży na terenie bursy lub zgłoszenia jej przez wychowanka. 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu,  a jeśli  jest  on  nieobecny

sam podejmuje działania.

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z  wychowankiem/wychowankami   na  temat

okoliczności zdarzenia.
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5. Wychowawca w miarę możliwości i potrzeby zabezpiecza miejsce zdarzenia.

6. Zamieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

7. Wychowawca  informuje  rodziców  wychowanka  pokrzywdzonego  o  zaistniałej

sytuacji (odnotowuje ten fakt dzienniku). Informuje rodziców o możliwości zgłoszenia

zdarzenia na policję.     

8. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu Dyrektora bursy. 

9. Wychowawca/Dyrektor bursy podejmuje współpracę z policją, przekazując wszelkie

niezbędne informacje oraz udostępniając materiały z monitoringu. 

10. Jeśli sprawca kradzieży jest znany wychowawca  grupy podejmuje działania zgodne 

z Regulaminem Wychowanków. Sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje

dokument do rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy. 

11. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XIX. Procedura postępowania wobec wychowanka – uczestnika czynu karalnego lub

przestępstwa ściganego z urzędu.

1. Wychowawca  będący  świadkiem  czynu  karalnego  lub  przestępstwa  z  udziałem

wychowanka/wychowanków ma obowiązek   niezwłocznie  powiadomić  o  zdarzeniu

Dyrektora bursy a następnie wychowawcę grupy.

2. Jeśli  wychowawca  grupy  jest  nieobecny,  wychowawca  -  świadek  zdarzenia,  sam

podejmuje działania.

3. Pracownik  bursy  będący  świadkiem  czynu  karalnego  lub  przestępstwa  z  udziałem

wychowanka/wychowanków ma obowiązek   niezwłocznie  powiadomić  o  zdarzeniu

wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora bursy.

4. Wychowawca odizolowuje wychowanka – sprawcę czynu od innych wychowanków.

5. Przekazuje sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie bursy) pod opiekę

innemu wychowawcy lub Dyrektorowi bursy.

6. W zależności od rodzaju czynu wychowawca podejmuje dalsze działania mające na

celu zniwelowanie zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa innym wychowankom. 

7. Udziela pomocy przedmedycznej i zapewnia bezpieczeństwo ofierze oraz pozostałym

uczestnikom zdarzenia. 

8. Wychowawca/Dyrektor  bursy  niezwłocznie  powiadamia rodziców  wychowanka

nieletniego, szkołę, sąd rodzinny, Policję lub inny właściwy organ. 
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9. Wychowawca/Dyrektor bursy podejmuje współpracę z policją,  przekazując wszelkie

niezbędne  informacje  oraz  udostępniając  materiały  z  monitoringu  oraz  podejmuje

niezbędne  czynności,  aby  nie  dopuścić  do  zatarcia  śladów i  dowodów popełnienia

czynu zabronionego. 

10. Wychowawca  zamieszcza  informację  o  zdarzeniu  w  raporcie  i  dzienniku

elektronicznym.

11. Wychowawca powiadamia  rodziców wychowanków (sprawcy  i  ofiary)  o  zdarzeniu

(odnotowuje ten fakt dzienniku).

12. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez wychowanka, który ukończył

17  lat,  przestępstwa  ściganego  z  urzędu  lub  jego  udziału  w  działalności  grup

przestępczych,  Dyrektor  bursy  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  powiadomienia

prokuratury lub policji. 

Czyny karalne będące przestępstwami z Kodeksu Karnego:

1. Publiczne znieważanie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie godła, sztandaru, flagi bądź

innego znaku państwowego;

2. Spowodowanie  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu  w postaci  pozbawienia  człowieka

wzroku,  słuchu,  mowy,  zdolności  płodzenia,  trwałego,  istotnego  zeszpecenia  lub

zniekształcenia ciała;

3. Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;

4. Udział  w  bójce  lub  pobiciu,  w  którym  naraża  się  człowieka  na  bezpośrednie

niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

5. Prowadzenie  pojazdu  mechanicznego  w  ruchu  lądowym,  wodnym,  w  stanie

nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego;

6. Grożenie  innej  osobie  popełnieniem  przestępstwa  na  jej  szkodę  lub  szkodę  osoby

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę jej spełnienia;

7. Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej

osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia tej przemocy;

8. Publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić

ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy;

9. Rozpijanie  małoletniego  poprzez  dostarczanie  mu napoju  alkoholowego,  ułatwianie

jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia;
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10. Pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego

do danego stanowiska, zawodu;

11. Znieważanie innej osoby w jej obecności, albo pod jej nieobecność, lecz publicznie lub

w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła np. nauczyciela;

12. Znieważanie innej osoby za pomocą środków masowego przekazu, np. sms, Internet;

13. Uderzenie człowieka lub w inny sposób naruszenie jego nietykalności cielesnej;

14. Naruszenie  nietykalności  cielesnej  funkcjonariusza  publicznego  w trakcie  pełnienia

przez niego obowiązków służbowych;

15. Znieważenie funkcjonariusza publicznego w trakcie pełnienia przez niego obowiązków

służbowych;

16. Publiczne  znieważanie  grupy  ludności  lub  osoby  z  powodu  jej  przynależności

etnicznej, narodowej, rasowej, wyznaniowej;

17. Udział  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  mającym  na  celu  popełnienie

przestępstwa;

18. Znieważenie  pomnika  lub  innego  miejsca  publicznego  urządzonego  w  celu

upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby;

19. Podrobienie  lub  przerobienie  dokumentu  lub  używanie  takiego  dokumentu  jako

autentycznego,  np.  zwolnienia  lekarskie,  legitymacja  szkolna,  dopisywanie  ocen  

w dzienniku;

20. Kradzież cudzej rzeczy ruchomej np. telefonu;

21. Kradzież z włamaniem, np. do pracowni komputerowej;

22. Niszczenie cudzej rzeczy, uszkadzanie lub czynienie niezdatna do użytku;

23. Puszczanie  w  obieg  podrobionego  lub  przerobionego  pieniądza,  innego  środka

płatniczego.

Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: 

1. Udział w bójce lub pobiciu; 

2. Doprowadzenie  małoletniego  poniżej  15  lat  do  obcowania  lub  poddania  się  innej

czynności seksualnej;

3. Znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, 

4. Wywieranie wpływu na świadka, 
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5. Kradzież,  kradzież  z  włamaniem,  rozbój,  kradzież  rozbójnicza,  wymuszenie

rozbójnicze,

6.  Przywłaszczenie, oszustwo.

XX. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się wychowanka

na terenie bursy. 

1. Każdy  wychowawca/pracownik  bursy  ma  obowiązek  zareagować  w  przypadku

agresywnego zachowania wychowanka na terenie bursy. 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania. W razie konieczności wzywa do pomocy innego wychowawcę. 

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy zaistniałym zdarzeniu.  

4. Odizolowuje agresywnego wychowanka od innych wychowanków, stwarza warunki,  

w których nie zagraża on innym wychowankom. 

5. Udziela  pomocy  i  zapewnia  bezpieczeństwo  ofierze  oraz  pozostałym  uczestnikom

zdarzenia. 

6. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem/wychowankami  na  temat

okoliczności zdarzenia, ustala uczestników i ewentualnych świadków.

7. Zamieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

8. Wychowawca  informuje  rodziców  wychowanka  /wychowanków,  uczestników

zdarzenia  o  zaistniałej  sytuacji  oraz  w  przypadku  agresji  fizycznej  informuje  

o konieczności wezwania pomocy medycznej  (odnotowuje ten fakt w dzienniku).

9.  W przypadku agresji fizycznej, która stanowi potencjalne zagrożenie dla życia  

i zdrowia własnego lub innych wychowawca zobowiązany jest do:

-  udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym;

-  wezwania pomocy medycznej;

-  w razie konieczności wezwania policji oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

10. Wychowawca każdorazowo zgłasza  fakt  agresywnego  zachowania  na  terenie  bursy

Dyrektorowi.  

11. Wobec wychowanka/wychowanków zachowujących się agresywnie na terenie bursy

wychowawca  grupy podejmuje działania zgodne z Regulaminem Wychowanków.

12. Sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje dokument do rozpatrzenia przez

Zespół Wychowawczy. 
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13. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

14. W  przypadku  zachowania  agresywnego  wychowanka,  w  którym  dochodzi  do

naruszenia nietykalności osobistej wychowawcy lub pracownika bursy podejmuje

on działania:

1) Składa  skargę   do  Dyrektora  bursy  zgodnie   z  Procedurą  przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków w Bursie Szkolnej nr 5,

2) Dyrektor  bursy  wdraża  postępowanie  zgodnie  z  Procedurą  przyjmowania  

i rozpatrywania skarg  i wniosków w Bursie Szkolnej nr 5,

3) Dyrektor  powiadamia  o  zdarzeniu  policję/sąd  rodzinny  (w  przypadku

wychowanka niepełnoletniego)  lub policję,  prokuraturę,  jeśli  wychowanek jest

pełnoletni.

XXI.  Procedura  postępowania  w  przypadku  powtarzających  się  wagarów  przez

wychowanka bursy.

1. W  przypadku   podejrzenia,   że   wychowanek   bursy  wagaruje  lub   samowolnie

opuszcza lekcje, wychowawca  grupy  kontaktuje się ze szkołą wychowanka, w celu

potwierdzenia informacji. 

2. Przeprowadza rozmowę z wychowankiem oraz powiadamia  telefonicznie rodziców  

o nieobecnościach wychowanka na zajęciach szkolnych. 

3. Wychowawca  obejmuje  wychowanka  działaniami  w ramach  realizowanej  w bursie

pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z  rodzicami.

4. W  przypadku  braku  poprawy  i  dalszej  nieobecności  wychowanka  spowodowanej

wagarami, wychowawca grupy stosuje kary określone w Regulaminie Wychowanków

lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje dokument do rozpatrzenia przez

Zespół Wychowawczy. 

5. W sytuacji, gdy wychowanek jest małoletni, zaś bursa wykorzysta wszystkie dostępne

jej  środki  oddziaływań  wychowawczych,  a  ich  zastosowanie  nie  przynosi

oczekiwanych  rezultatów,  Dyrektor  bursy  we  współpracy  ze  szkołą  powiadamia

pisemnie sąd rodzinny lub policję/prokuraturę.
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XXII.  Procedura  postępowania  w  przypadku  rejestrowania  bez  zgody  działań

wychowawczych, korzystania  w czasie  zajęć  z  telefonu komórkowego lub urządzenia

służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

1. Wychowawca ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy bez zgody wychowanek

rejestruje działania wychowawcze, sytuacje z udziałem innych mieszkańców lub na

zajęciach  korzysta  z  telefonu komórkowego,  bądź  innego urządzenia  służącego do

rejestrowania dźwięku i obrazu. 

2. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany do

zarejestrowania dźwięku lub obrazu bez zgody, ma prawo zażądać od wychowanka

ujawnienia nagrania i jego usunięcia.

3. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem,  ustala  okoliczności  i  cel

użycia przez niego sprzętu rejestrującego,  wyjaśnia  konsekwencje związane  z  jego

upowszechnianiem lub opublikowaniem, sporządza notatkę w dzienniku.

4. Wychowawca informuje o tym zdarzeniu rodziców wychowanka oraz odnotowuje ten

fakt w dzienniku.  

5. W  przypadku,  gdy  wychowanek  odmawia  ujawnienia  nagrania  i  jego  usunięcia

wychowawca powiadamia o tym fakcie Dyrektora bursy. 

6. Każdorazowo  wychowawca  grupy  stosuje  kary  określone  w  Regulaminie

Wychowanków lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje dokument do

rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy.

7. Jeśli wychowanek rozpowszechnia w/w treści w sieci Dyrektor bursy informuje o tym

fakcie odpowiednie organy (policję lub prokuraturę).

XXIII.  Procedura  postępowania  w  przypadku  posiadania  przez  wychowanka

przedmiotów niedozwolonych/niebezpiecznych na terenie bursy. 

1. Wychowawca, który zaobserwuje lub otrzyma informację, że wychowanek posiada na

terenie bursy przedmiot niedozwolony/niebezpieczny powiadamia wychowawcę grupy

o swojej obserwacji lub sam podejmuje działania.

2. Pracownik bursy, który zaobserwuje lub otrzyma informację, że wychowanek posiada

na  terenie  bursy  przedmiot  niedozwolony/niebezpieczny informuje  wychowawcę

grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora bursy o zaistniałym zdarzeniu. 
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3. Wychowawca  nakłania  wychowanka  do  oddania   niedozwolonego/niebezpiecznego

przedmiotu.

4. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem  na  temat  powodów  

i okoliczności posiadania przedmiotu niedozwolonego/niebezpiecznego.

5. Wychowawca umieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

6. Wychowawca powiadamia rodziców o zdarzeniu i jego konsekwencjach.

7. W przypadku,  gdy użycie  zabronionego  przedmiotu  może  stanowić  zagrożenie  dla

życia lub zdrowia, wychowawca natychmiast powiadamia Dyrektora bursy i podejmuje

działania  zmierzające  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  innym  wychowankom,

odizolowuje wychowanka.

8. W  sytuacji  zagrażającej  życiu  i  zdrowiu  wychowanków   lub  w  sytuacji  jeśli

wychowanek nie chce dobrowolnie oddać niebezpiecznego przedmiotu, wychowawca

w uzgodnieniu z Dyrektorem bursy wzywa policję, która przeprowadza przeszukanie.

9. Każdorazowo  wychowawca  stosuje  wobec  wychowanka  kary  określone

w Regulaminie Wychowanków lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje

dokument do    rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy.

10. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XXIV.  Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  dewastacji  mienia

publicznego lub cudzej własności na terenie bursy.

1. Każdy  wychowawca/pracownik  bursy  ma  obowiązek  reagować  w  przypadku

stwierdzenia dewastacji mienia publicznego lub cudzej własności na terenie bursy lub

zgłoszenia jej przez wychowanka. 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Pracownik bursy informuje wychowawcę grupy, innego wychowawcę lub Dyrektora

bursy o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Prowadzi  działania  zmierzające  do  ustalenia  okoliczności  i  sprawcy/sprawców

dewastacji.

5. Jeśli  sprawca/sprawcy  kradzieży  jest  znany  wychowawca   grupy  przeprowadza

rozmowę na temat okoliczności oraz konsekwencji zdarzenia. 
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6. Wychowawca umieszcza informację o zdarzeniu w raporcie.

7. Wychowawca informuje rodziców wychowanka/wychowanków oraz odnotowuje ten

fakt w dzienniku.  

8. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu Dyrektora bursy

9. W przypadku dużej szkody wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem bursy zgłasza

zdarzenie na policję.

10. Wychowawca  podejmuje  wobec  wychowanka  i  rodziców działania  mające  na  celu

rekompensatę materialną za zniszczone mienie, jego naprawę lub odkupienie.

11. Każdorazowo  wychowawca  stosuje  wobec  wychowanka  kary  określone

w Regulaminie Wychowanków lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje

dokument do rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy.

12. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XXV.  Procedura  postępowania  w  przypadku  dostępu  lub  rozpowszechniania  przez

wychowanka treści szkodliwych i niepożądanych. 

1. W przypadku gdy wychowawca podejrzewa lub otrzymuje informacje, że wychowanek

udostępniania  materiały,  ulotki  lub  treści  w  formie  elektronicznej,  które  są

niedozwolone, nielegalne, niebezpieczne lub szkodliwe przeprowadza z nim rozmowę

na temat jego postępowania.

2. Wychowawca  uzmysławia  wychowankowi  szkodliwość  prowadzonych  przez  niego

działań oraz wyjaśnia konsekwencje udostępniania takich materiałów i treści.

3.  W przypadku  potwierdzenia  informacji,  zobowiązuje  wychowanka  do  zaniechania

negatywnego postępowania. 

4. W  przypadku  wychowanka  niepełnoletniego  wychowawca  zawiadamia  rodziców

wychowanka i zobowiązuje ich  do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Umieszcza

notatkę z rozmów w dzienniku.

5. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu Dyrektora bursy. 

6. W przypadku upowszechniania przez wychowanka treści nielegalnych (np. pornografii

dziecięcej) lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę dorosłą

wychowawca/Dyrektor składa zawiadomienie o zdarzeniu na Policję.
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7. Kontakt  z  treściami  szkodliwymi  lub  niebezpiecznymi  może  wywołać  potrzebę

skorzystania ze specjalistycznej opieki psychologicznej.  Decyzja o takim kontakcie  

i skierowaniu na terapię może zostać zainicjowana przez wychowawcę i podjęta przez

rodziców wychowanka.

8. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XXVI.  Procedura  postępowania  w  przypadku  ujawnienia  na  terenie  bursy

cyberprzemocy. 

1. Każdy wychowawca ma obowiązek reagować w przypadku cyberprzemocy na terenie

bursy.  Może on zostać  ujawniony przez ofiarę,  świadka (np.  innego wychowanka,

wychowawcę, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, przyjaciele). 

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Wychowawca  ustala  okoliczności  i  uczestników  zdarzenia,  ocenia  jego  charakter

(rozmiar i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność). 

4. W  miarę  możliwości  wychowawca zabezpiecza  dowody  związane  z  aktem

cyberprzemocy  (np.   kopia  materiałów,  zanotowanie   daty  i  czasu  otrzymania

materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, historia połączeń , etc.).

5. Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  wychowankiem  na  temat zdarzenia.

Uzmysławia  wychowankowi  szkodliwość  prowadzonych  przez  niego  działań  oraz

wyjaśnia  konsekwencje  udostępniania  takich  materiałów  i  treści.  Zobowiązuje

wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania.

6. W  przypadku  wychowanka  niepełnoletniego  wychowawca  zawiadamia  rodziców

wychowanka i zobowiązuje ich  do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Umieszcza

notatkę z rozmów w dzienniku. Powiadamia o zdarzeniu Dyrektora bursy.

7. Samo  wystąpienie  zjawiska  cyberprzemocy  nie  jest  jednoznaczne  z  koniecznością

zaangażowania  Policji  i  sądu  rodzinnego.  Kontaktu  z  Policją  wymagają  wszelkie

sytuacje,  w  których  zostało  naruszone  prawo  (np.  groźby  karalne,  świadome

publikowanie  nielegalnych  treści,  rozpowszechnianie  nagich  zdjęć   z  udziałem

małoletnich). Za zgłoszenie odpowiada  Dyrektor bursy.

Strona 36 z 47



8. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby (np. sąd rodzinny), gdy bursa wykorzysta

wszystkie  dostępne  środki  wychowawcze  (rozmowa  z  rodzicami,  konsekwencje

wynikające z Regulaminu Wychowanka), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych

rezultatów.

9. Zjawisko  cyberprzemocy  może  wywołać  potrzebę  skorzystania  przez  ofiarę  lub

sprawcę  ze  specjalistycznej  opieki  psychologicznej.  Decyzja  o  takim  kontakcie

i skierowaniu na terapię może zostać zainicjowana przez wychowawcę i podjęta przez

rodziców wychowanka.

10. Wychowawca  może  objąć  wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy  

z rodzicami.

XXVII.  Procedura  postępowania  w  przypadku  nawiązywania  przez  wychowanka

niebezpiecznych/nielegalnych kontaktów w Internecie - uwiedzenie, zagrożenie pedofilią.

1. Każdy  wychowawca  ma  obowiązek  reagować  w  przypadku  otrzymania  informacji

dotyczących  nawiązania  niebezpiecznych/nielegalnych  kontaktów  dorosłego  sprawcy

w stosunku do wychowanka niepełnoletniego.  Może on zostać  ujawniony przez ofiarę,

świadka (np. innego wychowanka, wychowawcę, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np.

rodzice, rodzeństwo, przyjaciele).

2.  Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Wychowawca  ustala  okoliczności  zdarzenia,  ocenia  jego  charakter  (rozmiar

 i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność). 

4. W miarę możliwości  wychowawca zabezpiecza dowody działania  dorosłego sprawcy

uwiedzenia  (zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach społecznościowych; zrzuty

ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail).

5. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  wychowawca  nie  podejmuje  samodzielnych  działań

w celu dotarcia do sprawcy.

6. Bezzwłocznie powiadamia Dyrektora bursy o zdarzeniu.

7. Dyrektor bursy/wychowawca zawiadamia Policję o wystąpieniu zdarzenia.

8. Wychowawca/Dyrektor  bursy  podejmuje  współpracę  z  policją,  przekazując  wszelkie

niezbędne informacje. 
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9. Wychowawca   ramach  reakcji  na  zagrożenie  otacza  ofiarę  pomocą  psychologiczno-

pedagogiczną.  Jeżeli  zgłaszającym  zagrożenie  był  rówieśnik  ofiary,  należy  również

objąć go opieką psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie.

10. Wychowawca zawiadamia rodziców wychowanka i zobowiązuje ich  do szczególnego

nadzoru nad dzieckiem. Umieszcza notatkę z rozmów w dzienniku.

11. W  przypadkach  uwiedzenia  nieletnich  przez  osoby  dorosłe  rekomenduje  się

w porozumieniu  z  rodzicami  –  skierowanie  ofiary  na  terapię  do  placówki

specjalistycznej opieki psychologicznej.

XXVIII.  Procedura postępowania w przypadku ujawnienia sekstingu, prowokacyjnych

zachowań i aktywności seksualnej wychowanka niepełnoletniego.

1. Każdy wychowawca  ma  obowiązek  reagować  w przypadku  ujawnienia  aktywności

seksualnej, prowokacyjnych zachowań wychowanka niepełnoletniego w bursie.  

2. Wychowawca informuje wychowawcę grupy o zdarzeniu, a jeśli jest on nieobecny sam

podejmuje działania.

3. Wychowawca ustala  okoliczności  zdarzenia,  ocenia  jego charakter  (rozmiar  i  rangę

szkody, jednorazowość/powtarzalność).

4.  W miarę możliwości wychowawca zabezpiecza dowody  sekstingu, prowokacyjnych

zachowań i aktywności seksualnej wychowanków (zapisy rozmów w komunikatorach,

na portalach społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail).

6. Bezzwłocznie powiadamia Dyrektora bursy o zdarzeniu. Jeśli materiały mogą zostać

uznane za pornograficzne, Dyrektor placówki zgłasza incydent na Policję i/lub do sądu

rodzinnego. 

7. Wychowawca/Dyrektor bursy podejmuje współpracę z policją,  przekazując wszelkie

niezbędne informacje. 

8. Wychowawca   ramach  reakcji  na  zagrożenie,  niezależnie  od  zakresu  negatywnych

zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie pedagogiczne. 

9. Wychowawca zawiadamia rodziców wychowanka i zobowiązuje ich do szczególnego

nadzoru nad dzieckiem.  Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być

podejmowane  w  porozumieniu  z  ich  rodzicami.  Umieszcza notatkę  z  rozmów  

w dzienniku.

10. Kontakt z treściami szkodliwymi i niepożądanymi może wywołać potrzeb skorzystania

ze specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o takim kontakcie i skierowaniu na
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terapię  może  zostać  zainicjowana  przez  wychowawcę  i  podjęta  przez  rodziców

wychowanka.

11. Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym – np.

poprzez  przesłanie  MMS  do  wychowanków  tej  samej  placówki  lub  publikację

w portalu  społecznościowym,  należy  w  placówce  podjąć  działania  wychowawcze,

uświadamiające negatywne aspekty moralne sekstingu.

12. W  sytuacji  zaistnienia  znamion  cyberprzemocy,  należy  dodatkowo  zastosować

procedurę XXVI dotyczącą ujawnienia cyberprzemocy. 

XXIX. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w bursie.

1. Bursa  Szkolna  nr  5  w  Lublinie  posiada  monitoring  wizyjny  wewnętrzny  

i zewnętrzny.

2. Dostęp do bieżącego obrazu z kamer mają wszyscy pracownicy bursy.

3. Dostęp do zapisów monitoringu na urządzeniu rejestrującym mają Dyrektor bursy,

wicedyrektor bursy, kierownik gospodarczy, kierownik stołówki, samodzielny referent

(finanse) oraz inni upoważnieni pracownicy pedagogiczni.

4. Rejestratory  wraz  z  monitorami  znajdują  się  na  zapleczu  portierni,  na  parterze

budynku, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione.

5. Zapisy monitoringu mogą być kopiowane na nośnikach zewnętrznych przez osobę

upoważnioną  przez  Dyrektora  oraz  Wicedyrektora  bursy  i  gromadzone,  np.  do

momentu wyjaśnienia zajścia.

6. Zapis monitoringu może być udostępniony za zgodą dyrektora bursy:

1) wychowawcom grup, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz

podjęcia  właściwych  oddziaływań  w  tym  zakresie,  w  celu  przeciwdziałania

zarejestrowanym  przez  monitoring  formom  niedostosowania  społecznego

wychowanków, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a  także  udzielania  właściwej

pomocy ofiarom przemocy,

2) w obecności osób upoważnionych do obserwacji, wychowankowi pełnoletniemu,

rodzicom  wychowanka  małoletniego  zarówno  poszkodowanego  jak  i  sprawcy

czynu  niedopuszczalnego  w  celu  oceny  zaistniałej  sytuacji  i  uzgodnienia

wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych,

3) innym  osobom  zarejestrowanym  przez  system  monitoringu  wizyjnego  na  ich

pisemny wniosek, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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7. Wychowawcy mogą dokonywać przeglądu monitoringu po otrzymaniu upoważnienia

przez dyrektora bursy.

8. Nagrania  mogą  być  udostępniane  ponadto  uprawnionym  instytucjom  w  zakresie

prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, sądom, prokuraturom na ich

pisemny wniosek. 

9. W  przypadku  zaistnienia  niebezpiecznych  sytuacji  w  godzinach  nieobecności

dyrektora  bursy  (np.  godzinach  wieczornych  czy  nocnych)  działania  wyjaśniające

podejmowane są przez wychowawcę w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

10. W miarę możliwości przegląd zapisu z monitoringu dokonywany przez wychowawcę

w  celu  wyjaśnienia  zdarzenia  powinien  odbywać  się  w  obecności  innego

wychowawcy lub pracownika bursy.

11. Wychowawca,  który  podejmował  czynności  wyjaśniające  i  przeglądał  zapis

monitoringu  ma  obowiązek  sporządzić  notatkę  służbową  (załącznik  nr  1)  

i przekazać ją dyrektorowi bursy.

12. Zabrania się przebywania wychowanków w pomieszczeniu,  w którym znajdują się

monitory i rejestratory oraz dokonywania jakichkolwiek czynności przy monitoringu.

13. Nie odtwarza się nagrań w obecności wychowanków.

      14. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko Dyrektor bursy lub za zgodą 

dyrektora, pracownik firmy zajmującej się serwisem urządzeń systemu monitoringu  

wizyjnego 

      15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczna decyzję podejmuje

            Dyrektor   bursy.

XXX. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania wychowawcy lub 

pracownika bursy wobec wychowanka. 

1. Dyrektor ma obowiązek zareagować w przypadku otrzymania informacji o agresywnym

zachowaniu wychowawcy wobec wychowanka na terenie bursy. 

2. Dyrektor  bursy podejmuje działania  mające  na celu wyjaśnienie miejsca i  okoliczności

zdarzenia,  ustala  uczestników  i  ewentualnych  świadków.  Przeprowadza  rozmowę  

z wychowawcą oraz wychowankiem/wychowankami uczestnikami zdarzenia. 

3. W  sytuacji  potwierdzenia  informacji  sporządza  notatkę  służbową  oraz  informuje

wychowawcę grupy.

Strona 40 z 47



4. Dyrektor  lub  wychowawca  grupy  powiadamia  rodziców  wychowanka/wychowanków

uczestników  zdarzenia   i  informuje  o  możliwości  złożenia  zażalenia  na  piśmie  do

Dyrektora bursy. 

5. Po  złożeniu  zażalenia  Dyrektor  podejmuje  działania  i  wdraża  postępowanie  zgodnie  

z Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Bursie Szkolnej nr 5.

6. W przypadku  podejrzenia  popełnienia  przez  wychowawcę czynu  naruszającego  prawa

i dobro dziecka  Dyrektor  bursy  zawiadamia  rzecznika  dyscyplinarnego,  w terminie  nie

przekraczającym 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego

czynu.

7. W określonych przypadkach Dyrektor może powołać mediatora.

XXXI.  Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa technicznego

sieci, komputerów i zasobów online. 

1. W  przypadku  podejrzenia  wystąpienia  cyberataku  lub  innego   zagrożenia

bezpieczeństwa komputerów i zasobów online bursy każdy pracownik  zobowiązany

jest do zgłoszenia tego faktu dyrekcji lub osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo

infrastruktury cyfrowej. 

2. Pracownik bursy w miarę możliwości zabezpiecza informacje i inne dowody w formie

elektronicznej.

3.  Przekazuje wszystkie informacje i dowody osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo

infrastruktury cyfrowej bursy lub policji. 

4. Jeżeli skutki ataku mają dotkliwy charakter, doprowadziły do  zniszczenia mienia lub

utraty istotnych danych dyrektor zgłasza zdarzenie na policję. 

5. Jeśli  sprawcą incydentu  jest  wychowanek bursy  wychowawca  przeprowadza z  nim

rozmowę  na  temat  okoliczności  i  skutków  zdarzenia.  Zamieszcza  informację

o zdarzeniu.

6. Wychowawca informuje rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten

fakt w dzienniku).

7. Wychowawca  stosuje  wobec  wychowanka  kary  określone  w  Regulaminie

Wychowanków lub sporządza „Opis i analizę przypadku” i przekazuje dokument do

rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy.
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8. Wychowawca  może  objąć   wychowanka  dodatkowymi  działaniami  w  ramach

realizowanej  w  bursie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  we  współpracy

z rodzicami.

XXXII.  Procedura  postępowania  w  przypadku   zaistnienia  pożaru  lub  innego

miejscowego zagrożenia pożarowego na terenie bursy.

W przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia każdy wychowawca /

pracownik bursy zobowiązany jest do:

1. Zaalarmowania  Państwowej  Straży  Pożarnej  (112)  –  pożar  w  budynku  powoduje

automatyczne uruchomienie systemu przeciwpożarowego i przesłanie zawiadomienia

do Straży pożarnej.

2. Zaalarmowania  o  niebezpieczeństwie  i  zdarzeniu  innych  użytkowników  obiektu,

dyrektora placówki z wykorzystaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO

(portiernia)  lub  najbliższego  rączego  przycisku  ostrzegania  pożarowego  SSP  lub

sygnału  dzwonkowego  –  trzy  krótkie  dzwonki  powtarzane  cyklicznie,  co  10s

uruchamiane z portierni, a jeśli to niemożliwe zaalarmowanie krzykiem.

2. Zaalarmowania innych służb w zależności od potrzeb.

3. Podjęcia w miarę potrzeby i możliwości akcji ewakuacyjnej osób zagrożonych. Każdy

wychowawca odpowiada za ewakuację wychowanków grupy znajdującej się pod jego

opieką. Kieruje młodzież do wyjść zgodnie z drogami ewakuacyjnymi placówki oraz

sprawdza czy wszyscy wychowankowie opuścili będące pod jego opieką pokoje oraz

sprawdza stan liczbowy ewakuowanych wychowanków 

4. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

5. Wysłania łącznika przed budynek celem doprowadzenia straży pożarnej lub innych

służb ratowniczych w miejsce zdarzenia.

6. Podjęcia działań ograniczających skutki zdarzenia, a w przypadku pożaru rozpoczęcie

akcji  gaśniczej  przy  użyciu  podręcznego  sprzętu  gaśniczego  lub  hydrantów,

wyłączenia dopływu gazu i prądu. 

7. Podporządkowania się decyzjom kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.

8. Po przybyciu straży osoba kierująca dotychczas działaniami,  jak również pozostałe

osoby zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się dowódcy przybyłych

jednostek.
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XXXIII. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie bursy substancji

przypominającej narkotyk. 

1. W przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie bursy substancję przypominającą

wyglądem narkotyk zabezpiecza substancję  przed dostępem do niej  niepowołanych

osób lub przed jej ewentualnym zniszczeniem zachowując środki ostrożności. 

2. W  miarę  możliwości  ustala  do  kogo  znaleziona  substancja  należy,  zabezpiecza

miejsce, w którym została ona znaleziona.

3.  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu  Dyrektora bursy.

4. W porozumieniu z Dyrektorem wzywa policję. 

5. Po  przyjeździe  policji  Dyrektor  bursy  lub  wychowawca  niezwłocznie  przekazuje

zabezpieczoną substancję oraz udziela informacji dotyczących szczegółów zdarzenia. 

XXXIV. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie bursy podejrzanej

przesyłki/korespondencji lub podejrzanego przedmiotu. 

1. W  przypadku  ujawnienia  podejrzanej  przesyłki/korespondencji  lub  podejrzanego

przedmiotu wychowawca/pracownik bursy powinien zadbać, aby nikt nie zbliżał się,

otwierał, dotykał i wąchał podejrzanych przedmiotów. 

2. Wychowawca/pracownik  bursy  powinien  zamknąć  okna,  wyłączyć  systemy

wentylacyjne  i klimatyzację, by nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.

3. Wychowawca/pracownik  bursy  powinien  przykryć   uszkodzony,  podejrzany

przedmiot lub przesyłkę, jeśli  zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie:

płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne). 

4. Wychowawca/pracownik bursy dzwoni lub wyznacza osobę, która dzwoni pod jeden 

z poniższych numerów alarmowych: 

Policja  - 997 

Telefon alarmowy - 112, 

5. W następnej kolejności wychowawca/pracownik bursy powiadamia dyrektora.

6. Wychowawca/pracownik  bursy  ustala  osoby,  które   miały  kontakt  z  podejrzanym

przedmiotem, przesyłką. 

7. Wychowawca/pracownik bursy powinien zadbać, by osoby te dokładnie umyły ręce. 

8. Następnie należy zgromadzić te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnować, by 

z nikim się nie kontaktowały i pozostały tam do przybycia służb.
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9. Rejon zagrożenia  należy  zabezpieczyć  w sposób uniemożliwiający  dostęp  osobom

postronnym – głównie wychowankom.

10. Jeżeli Dyrektor placówki zdecyduje o ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój,

sprawnie opuszczać bursę zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

11. O zagrożeniu należy powiadomić personel bursy oraz wychowanków, w sposób nie

wywołujący paniki. 

12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie należy stosować się do ich zaleceń. 

XXXV.  Procedura  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  incydentu

cyberbezpieczeństwa tj.  otrzymania przez placówkę  wiadomości e-mail zawierających

informację  o  materiałach  wybuchowych,  łatwopalnych,  broni  chemicznej  lub

otrzymania telefonicznej informacji o podłożeniu materiału wybuchowego.

1. Pracownik/wychowawca,  który  odebrał  informację  mailowo  lub  telefonicznie  

o podłożeniu materiałów wybuchowych łatwopalnych, broni chemicznej zawiadamia

niezwłocznie Dyrektora/Wicedyrektora Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

2. Dyrektor/Wicedyrektor  kontaktuje  się z jednostką terenową Policji:  Komisariat  VI

Policji w Lublinie, telefon: 047 811 47 80 lub numer alarmowy 112 oraz 997

3. Zawiadamiając Policję o pozyskaniu informacji o możliwości podłożenia „bomby”

należy podać przede wszystkim:

1) rodzaj wskazanego w otrzymanym zgłoszeniu zagrożenia (na przykład „ma wy-

buchnąć bomba”);

2)  źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawnienie podejrzanego

przedmiotu – na przykład pozostawionej walizki);

3) w przypadku zgłoszenia telefonicznego o podłożeniu „bomby” treść rozmowy ze

zgłaszającym, w przypadku informacji otrzymanej drogą elektroniczną – treść ko-

munikatu;

4) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas

jej przyjęcia lub adres mailowy (pocztowy) na który wpłynął komunikat;

5) w przypadku odnalezienia niepokojącego przedmiotu - opis miejsca jego odnale-

zionego oraz opis przedmiotu;

6) adres, numer telefonu i nazwisko osoby przekazującej otrzymaną informację;
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7) przygotować  informację  na  temat  liczby  wychowanków oraz  pracowników,  na

który incydent ma wpływ.

4. Dyrektor/Wicedyrektor przekazuje następnie informacje do: Miejskiego Centrum Za-

rządzania  Kryzysowego na adres e-mail:  mczk@lublin.eu lub telefonicznie:  81 466 17

14,Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin telefonicznie:  81 466 39 00

lub na adres e-mail: oswiata@lublin.eu, Biura Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta

Lublin na adres e-mail: bbi@lublin.eu, telefon: 81 466 17 70,

5. W przypadku otrzymanej  wiadomości  e-mail  należy  zgłosić  incydent  cyberbezpie-

czeństwa  na adres:  cyberincydent@lublin.eu za pomocą formularza zgłaszania incyden-

tów cyberbezpieczeństwa gminy Lublin zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Biuletynie

Informacji Publicznej Jednostek organizacyjnych Miasta Lublin - link: https://biuletyn.lu-

blin.eu/zglos-incydent

6. Na adres cyberincydent@lublin.eu przesyłamy:

 Wypełniony formularz zgłoszenia incydentu

 Zrzut ekranu wiadomości w formacie pdf

 Próbkę wiadomości w formacie EML (w Roundcube oryginał wiadomości za-

pisujemy wybierając ikonę trzech kropek, następnie eksportuj, pobierz.eml),

7. W przypadku jeśli w podejrzanej wiadomości występują podejrzane załączniku lub odno-

śniki stron, to zapisany plik.eml należy dodatkowo umieścić w archiwum-za pomocą pro-

gramu 7Zip.

8. Po dokonaniu oceny incydentu jako informacji o niskiej wiarygodności Dyrektor Bursy

Szkolnej nr 5 w Lublinie może podjąć decyzję o braku konieczności przeprowadzenia ewa-

kuacji z budynku placówki. Jeżeli jednak Dyrektor placówki zdecyduje o ogłoszeniu ewa-

kuacji, należy zachować spokój, sprawnie opuszczać bursę zgodnie z obowiązującą instruk-

cją.

9. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy powiadomić także służby, takie jak: pogoto-

wie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogo-

towie energetyczne. 
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XXXVII. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastników na teren

bursy. 

1. W przypadku wtargnięcia napastników na teren placówki należy poddać się ich woli,

wykonywać ściśle ich polecenia.

2. Wychowawca/pracownik bursy powinien starać się uspokoić młodzież,  zapanować  

w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

3. Ze względów bezpieczeństwa  wychowawca/pracownik  bursy powinien  zadbać  aby

wychowankowie nie wychodzili z pomieszczeń oraz nie wyglądali przez drzwi i okna.

4. W razie niebezpieczeństwa należy nakazać wychowankom położyć się na podłodze. 

5. O  ile  to  możliwe  wychowawca/pracownik  bursy  powinien  zadzwonić  pod  jeden  

z poniższych numerów alarmowych: 

Policja - 997, 

Telefon alarmowy - 112. 

6. W przypadku uzyskania połączenia nie należy się rozłączać się i starać się na bieżąco

relacjonować sytuację.

7. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem wychowawca/pracownik bursy

powinien  zwrócić  uwagę  napastników,  że  mają  do  czynienia  z  ludźmi

(personifikowanie siebie i innych, zwracać się do wychowanków  po imieniu).

8. Wychowawca/pracownik bursy powinien zawsze pytać napastników o pozwolenie  

w każdej sprawie.

9. Wychowawca/pracownik  bursy  powinien  zapamiętać  szczegóły  dotyczące

napastników i sytuacji wtargnięcia, informacje te mogą okazać się cenne dla służb.

10. W  chwili  podjęcia  działań  zmierzających  do  uwolnienia  wychowawca/pracownik

bursy powinien wykonywać polecenia służb. 

11. Po  zakończeniu  akcji/działań  służb:  wychowawca/pracownik  bursy  sprawdza

obecność  wychowanków,  udziela  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  o  braku

któregokolwiek dziecka informuje służby.

12. O  zaistniałej  sytuacji  poinformuj  Dyrektora  placówki  oraz  w  razie  konieczności

powiadamia inny służby ratownicze. 

13. Osobom uczestniczącym w zdarzeniu należy zapewnić pomoc psychologiczną.
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Podstawy prawne stosowanych procedur:

1. Konwencja Praw Dziecka

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. Z

2022, poz. 1700). 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021,  poz. 1119. z póz zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882).

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021,  poz. 1082 z póź. zm.)

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020 r.

poz. 685).

7. Ustawa  z  dnia  9  listopada  1995  roku  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 276)

8. Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.U.

 z 2020 r. poz. 2050).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r.  w sprawie

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii ( Dz. U. 2020,  poz. 1449)

10. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz.

1995).

11. Ustawa  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.   

z 2019 poz. 1781).

12.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  28  lutego  2019  w  sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019

r., poz. 502 ).

13. Rozporządzenie  MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i

higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. 2020 poz.

1604 z późn. zm.)

14. ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja

2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez

policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz

działań podejmowanych na rzecz małoletnich  po. 41

15.  Statut Bursy Szkolnej nr 5. 
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