
Polityka szkoły w zakresie radzenia sobie z problemami w zachowaniu i użyciu fizycznej 

interwencji- procedury 
 

Działania w obszarze niepożądanych zachowań: 

 

1. Wysokie standardy w zakresie zapewnienia spokojnego i dostosowanego otoczenia do 

specyfiki autyzmu oraz potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Wykorzystanie indywidualnych, prewencyjnych strategii sprawdzonych w zakresie 

uspokajania i budzenia zaangażowania każdego dziecka. 

3. Każde zachowanie dziecka wymagające uwagi jest odnotowane i monitorowane oraz objęte 

Planem Behawioralnym. 

4. Korzystanie z fizycznej interwencji, jako ostatecznego rozwiązania zabezpieczającego 

dziecko przed wyrządzeniem szkody sobie lub innej osobie. 

5. Każde wykorzystanie fizycznej interwencji musi być opisane w dniu zaistnienia, zgłoszone 

dyrekcji, rodzicom / opiekunom. Problem winien być przedyskutowany przez zespół 

specjalistów pracujących z uczniem. 

 

 

1. Strategie prewencyjne: 
- Adekwatna liczba pracowników; 

- Personel odpowiednio przygotowany; 

- Nowozatrudnieni pracownicy przechodzą wstępny trening- informacja na temat możliwych 

rodzajów występowania zachowań trudnych, sposobów radzenia sobie z zachowaniem 

niepożądanym, sposobów minimalizacji ryzyka wystąpienia zachowań; 

- Otoczenie jest tak modyfikowane, aby zapewnić spokój i dać możliwość wyciszenia, 

- Unikanie sytuacji, o których wiadomo, że prowokują ekstremalne zachowania, 

- Uczniowie z zachowaniami problemowymi są objęci Planami modyfikacji i analizą 

zachowania, 

- Program pracy z dzieckiem jest konstruowany dla każdego ucznia- powinien być 

zróżnicowany, aby umożliwić mu sensowną aktywność i możliwość dokonywania wyboru, 

- Prowadzony jest proces obserwowania i diagnozowania, który daje możliwość śledzenia 

postępu i planowania 

- Pracownicy pracują, jako zespół – wychowawcy, terapeuci i pomoc nauczyciela 

- Rozmawiamy z uczniami i ich rodzicami, aby ustalić preferencje w zakresie radzenia sobie z 

występującymi zagrożeniami, 

- Personel rozumie wartość pracy zespołowej i pomaga każdemu uczniowi w zrozumieniu 

nastrojów, zachowań, aby unikać stresu i minimalizować zachowania problemowe. 

- Personel zobowiązany jest do współdziałania i wspierania się w zakresie ustalonego 

odziaływania na ucznia, zgłaszania występujących incydentów wychowawcy.  

- Współpracujemy z rodzicami, aby wypracować spójną strategię, 

 



1. Użycie codziennych dobrych praktyk w celu minimalizacji niepokoju i nauczaniu 

wchodzenia w pozytywne reakcje z innymi. 
 

1. Indywidualne i oparte na życiowych kompetencjach programy sprawiające by dziecko 

mogło podczas uczenia opierać się na swoich zdolnościach i zainteresowaniach, i stawać 

się niezależne. 

2. Maksymalne zróżnicowanie treści, metod i form pracy by sprostać potrzebom dzieci. 

3. Wizualne plany dnia. 

4. Rytuały sprawiające by dziecko czuło się bezpiecznie. 

5. Stałość (ujednolicenie) komunikacji słowem by dziecko mogło spodziewać się czego od 

niego oczekujemy. 

6. Dobieramy słownictwo na poziomie dostosowanym do ucznia. 

7. Słownie opisujemy czynności – mówimy nawet, gdy dziecko nie używa mowy. 

8. Używamy jasnych wskazówek kierujących dzieckiem: „ teraz czas na...” 

9. Dzieci są wspomagane w rozumieniu i radzeniu sobie z emocjami. 

10. Korzystamy z komunikacji wspomagającej – symbole i gesty. 

11. Tworzymy pozytywne otoczenie, pełne nagród i zachęt oraz pozytywny język ciała. 

12. Proste wizualnie, wolne nadmiaru bodźców otoczenie. 

13. Personel zna preferencje dzieci. 

14. Wiemy, co uspokaja dzieci i oferujemy każdemu właściwą strategię np. wyjście na plac 

zabaw. 

15. Dajemy dziecku wystarczający czas na odpowiedź i dokończenie pracy. 

16. Rozumiemy sensoryczne uwarunkowania reakcji dziecka. 

17. Używamy muzyki dla uspokojenia i zmotywowania dziecka. 

18. Pracujemy nad redukcją niewłaściwych zachowań seksualnych; uczymy różnicowania 

zachowań w miejscach prywatnych i publicznych. 

19. Uczniom zapewnia się indywidualny czas na doświadczanie tego co daje im radość np. 

słuchanie piosenek. 

20. Kontaktujemy się z rodzicami i na bieżąco wymieniamy informacje. 

21. Dzielimy radość z zabawy z dziećmi, często włączamy się stosując naśladownictwo. 

22. Zapewniamy uczniom zabawki do grania, stukania i kręcenia – jeśli to je uspokaja . 

23. Etos szkoły zakłada spokój, radość i otwartość personelu. 

24. Zwracamy się o porady do specjalistów. 

 

3. Fizyczna interwencja 
          każdy dorosły i dziecko jest uprawniony do: 

- poszanowania potrzeb osobistych 

- prawa do unikania uprzedmiotowienia, poniżającego traktowania 

- prawa do wolności i bezpieczeństwa 

- prawa do niedyskryminacji 

Zasady: 
- użycie fizycznej interwencji, jeśli to możliwe jest unikane 

- są sytuacje, gdy fizyczna interwencja jest konieczna 

- jeśli fizyczna interwencja jest użyta – to z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i 

poszanowania godności uczniów  

Szkoła pracuje, jako zespół. Zakładamy, że każde zachowanie trudne ucznia jest staraniem 

zmierzającym do zaspokojenia potrzeb. 

 

Fizyczna interwencja obejmuje fizyczne wsparcie kierujące zachowaniem ucznia i może oznaczać 

zastosowanie kontaktu cielesnego, ochronnego ubrania lub zmian w otoczeniu. 

 

Kontakt cielesny to przykładowo: przytrzymanie dłoni, rąk ucznia chroniące przed uderzeniem 



(rożne formy przytrzymania ucznia lub jego wyprowadzenie z pomieszczenia) 

Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, np. użycie kasku ochronnego (przeciwdziałanie 

samookaleczaniu) 

 

 

Fizyczna Interwencja winna być użyta by chronić przed: 

- samookaleczaniem 

- okaleczeniem innych 

- poważnymi zniszczeniami wyposażenia, co mogłoby prowadzić do zranienia 

 

Należy pamiętać: 

 

- używamy minimalnej fizycznej interwencji koniecznej do zapobiegania 

niebezpieczeństwu, stosujemy ją w najkrótszym możliwym czasie 

- w każdej interwencji unikamy kontaktu, który mógłby być spostrzegany, jako seksualny 

- zastosowanie fizycznej interwencji jest sytuacją wyjątkową – nie rutynową 

- zakładamy, że każdy zatrudniony jest osobą odpowiedzialną.  

 

4. Behawioralne planowanie i ocena ryzyka 

Szkoła dostrzega związek pomiędzy zachowaniem i komunikowaniem się. 

Szkoła opracowuje indywidualne plany modyfikacji zachowania obejmujące: definicję 

zachowania, jego funkcję, przyczyny i potrzeby, opis sytuacji, konsekwencje. Używane metody są 

opisane w planie i podlegają ewaluacji. 

 

Strategia postępowania po wystąpieniu incydentu 

 

Powiadomienie o incydencie dyrektora/ osoby wyznaczonej oraz rodziców/ opiekunów ucznia. 

Każdy incydent musi być odnotowany w ciągu 24 godzin, według arkusza obserwacji 

zachowania (model ABC) zawierającego: 

 

 datę  

 co doprowadziło do incydentu 

 jakie strategie interwencji były użyte 

 powód i opis użycia interwencji fizycznej 

 czas trwania  

 dane dziecka  i personelu zaangażowanego 

 jak problem został rozwiązany 

 czy wystąpiły szkody po stronie dzieci i personelu 

 konsekwencje 

 kto i kiedy przekazał informację rodzicom/ opiekunom 

 podpis dyrekcji / osoby wyznaczonej 

 

 

Spotkanie osób pracujących z uczniem: analiza arkusza obserwacji, ustalenie planu działania (plan 

modyfikacji zachowania) w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami. 

Zapoznanie z planem działania pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców. Zatwierdzenie 

planu przez dyrektora/ osobę wyznaczoną i rodziców/ opiekunów ucznia. 

Ewaluacja wdrażanego planu, powinna odbywać się według potrzeb, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

 

 


