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Za zarządzanie w przypadku wystąpienia wewnętrznych lub zewnętrznych zagrożeń 

fizycznych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie odpowiedzialni 

są: 

 

 Dyrektor szkoły, 

 w przypadku jego nieobecności -  wicedyrektor, 

 w przypadku ich nieobecności - pedagog, psycholog, 

 w przypadku ich nieobecności - koordynator ds. bezpieczeństwa, 

 w przypadku ich nieobecności - osoba wyznaczona przez dyrektora. 

 

 

Procedury uruchamiane są natychmiast po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia. 

Zgłoszenia może dokonać osoba, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub ta, której je 

zgłoszono, w tym: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zagrożenia zewnętrzne  

1.1. EWAKUACJA W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY – ZASADY POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU 

ALARMU W SZKOLE 

 

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze 

powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia  

i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym 

celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około  

10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie. Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien 

być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie 

zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej 

zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna)  

i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub 

dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest 

to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego 

wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. 

Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:  

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie 

następujących informacji:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

 nazwę i adres szkoły  

 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

 telefon kontaktowy  

 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  

 Policja 997  

 Straż Pożarna 998  

 Pogotowie Ratunkowe 999  

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  

 Pogotowie Energetyczne 991  

 Pogotowie Gazowe 992  

 Pogotowie Ciepłownicze 993  

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących 

się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom 

osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy 

zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji  

i możliwości wybuchu paniki. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje  

o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się  

w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać 



po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm 

zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. 

Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą  

po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. 

Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki.  

Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu 

bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak 

wyżej. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób 

nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.  

 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia 

alarmu w szkole:  

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela  

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice  

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela  

4) pomagaj osobom słabszym  

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym  

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.  

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień 

niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy  

ze strony innych osób (pracowników, uczniów).  

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte  

w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:  

1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te 

nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy 

przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością  

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA (TERRORYSTY)  

DO SZKOŁY  

 

Poniższe czynności odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika 

z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach 

lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.  

1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie 

zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych 

osób  

2. Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować 

próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę  

3. Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną 

uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji  

4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić 

obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia  

5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - w przypadku 

wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji  

6. Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych 

w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz 

obiektu szkolnego  

7. Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać 

zauważony przez napastników  

8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać 

zauważone przez napastników  

9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 

m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz  

10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą 

sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma  

11. Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same 

otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma 

spowodować otwarcie drzwi  

12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią 

szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak 

największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie 

życia  

13. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 

szkołą:  

14. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez 

napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników  

15. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania 

napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej  

16. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu  

17. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może 

zostać uznane za akt prowokacji i agresji  

18. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako akt 

agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji  



19. Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie 

życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu  

20. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez 

zamachowców  

21. Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji  

i zostać ukarane 

22. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu 

pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez 

zamachowców  

23. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję  

ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty  

24. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez 

zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji 

ukarana  

25. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli 

napić się czy zjeść posiłek.  

 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:  

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany  

za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić 

napastników od ofiar. 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom bezpieczeństwa 

bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji  

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja 

pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy 

wtopili się w szeregi zakładników  

4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka 

ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi 

napastników  

5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu 

łzawiącego  

6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać 

potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową  

7. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić 

do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców  

8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie 

zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest  

w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec  

z miejsca ataku  

9. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym 

kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, 

jak tego chcą siły interwencyjne  

10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru  

- najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.  

 

 

 



1.3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO  

 

Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, 

która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy 

wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie 

ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego  

do wysadzenia.  

 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:  

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą 

ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy 

alarmu  

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej sytuacji po 

pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji  

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie 

procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona 

na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.  

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi 

przez telefon komórkowy  

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia  

- stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji  

i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb  

- w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich 

poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie 

ewakuacji całości personelu szkoły 9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu  

- informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 

ewakuacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA PODEJRZANEGO PAKUNKU  
 

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.  

 

W przypadku podejrzenia jej otrzymania:  

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest 

ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego 

może on eksplodować w trakcie próby manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na 

to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć 

rozprzestrzenianie się substancji  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba 

odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi 

przez telefon komórkowy  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb  

- w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich 

poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie 

ewakuacji całości personelu szkoły  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom  

na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych. 

 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego  

1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, zapamiętaj jak 

największą ilość szczegółów  

2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje  

3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji  

5. Nie używaj telefonu komórkowego  

6. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia  

7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb  

8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi  

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu  

 

 

 

 

 

 



1.5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO 

SZKOŁY 

  

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków 

chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych  

w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń B, 

broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: 

bakteriami (wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), 

toksynami (rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.  

 

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM 

SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU).  

Należy wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru  

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze 

potencjalnego ataku  

3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki 

pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku  

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, 

przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych  

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE 

ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.  

Należy wówczas:  

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy  

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem  

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji  

i nie wpuszczać do niego innych osób  

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, zastępcę dyrektora, 

osobę upoważnioną przez dyrekcję  

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, 

przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów ewakuacji powinno być 

kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie 

wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie 

otwarta przestrzeń  



7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji  

o charakterze potencjalnego zagrożenia  

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które 

miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka  

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb  

- policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń  

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 

wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości  

ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki 

pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go 

wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku  

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE 

ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA 

ZACHOROWAŃ 

Należy wtedy: 

 1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy  

2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, zastępcę dyrektora, 

osobę upoważnioną przez dyrekcję  

3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się  

4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać 

do niego innych osób  

6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza 

budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły  

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze 

potencjalnego zagrożenia  

8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły 

wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia 

przygotowując się do ewentualnej kwarantanny  

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi. Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku skażenia substancją 

chemiczną lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami.  

 

 

 

 



2. Zagrożenia wewnętrzne  

 

2.1.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ  

W SZKOLE LUB TZW. FALI  

 

Cel: 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły zachowań 

agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.  

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie: Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która 

zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury  

i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności 

wicedyrektor lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 

placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

 

Sposób postępowania: 

1. Agresja fizyczna  

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. 

Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim 

poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy  

i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić 

dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać  

o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.  

 Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora 

szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.  

 W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów 

prawnych).  

 Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody  

na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

 Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.  

 Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  

 Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie 

ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, 

przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.  

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia - szkoła 

kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec 

agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły.  

 

2. Agresja słowna  

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska  

 Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.  

 Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.  



 Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  

 O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników zdarzenia.  

 Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie 

ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, 

przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.  

 W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu 

lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.  

 Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane  

w statucie lub regulaminie szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZNALEZIENIA W SZKOLE SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH  

 

Cel: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny  

Podstawy uruchomienia procedury: 

Wystąpienie zagrożenia:  

 rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu,  

 zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu  

 zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

Sposób działania  

 

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:  

1. zachować szczególne środki ostrożności  

2. zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem  

3. powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję  

4. ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy 

5. przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji  

6. opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA UCZNIA O POSIADANIE 

ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH  

 

Cel: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny  

Podstawy uruchomienia procedury: 

Wystąpienie zagrożenia:  

 rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu,  

 zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu  

 zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

Sposób działania: 

1. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

2. powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  

3. powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję  

4. zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji  

5. zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni  

6. powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

7. poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole 

8. przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę  

o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 

profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom 

prawnym ucznia.  

9. podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 

odurzających.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA UCZNIA 

ALKOHOLEM 

 

Cel: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny  

Podstawy uruchomienia procedury: 

Wystąpienie zagrożenia:  

 rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu,  

 zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu  

 zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

Sposób działania:  

1. powiadomić wychowawcę klasy ucznia  

2. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

3. powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  

4. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

5. powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

6. powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły 

7. poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia 

w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 

profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom 

prawnym ucznia.  

8. przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, 

instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.  

9. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA UCZNIA 

NARKOTYKAMI 

 

Cel: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny  

Podstawy uruchomienia procedury: 

Wystąpienie zagrożenia:  

 rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu,  

 zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu  

 zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

Sposób działania:  

1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

2. poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego  

3. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

4. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

5. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

6. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

7. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania  

8. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.  

9. zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje 

mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.  

10. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem  

11. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

12. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ROZPOZNANIA STANU ODURZENIA UCZNIA 

„DOPALACZAMI” 

  

Cel: 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny/psycholog szkolny  

Podstawy uruchomienia procedury: 

Wystąpienie zagrożenia:  

 rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu,  

 zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu  

 zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

Sposób działania:  

1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

2. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

3. poinformować pedagoga/psychologa szkolnego  

4. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

5. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

6. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego  

7. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

8. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania  

9. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu 

wyciszenia emocji  

10. udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się  

11. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem  

12. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty  

13. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

 

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:  

1. szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję  

2. powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania  

3. szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia  

4. szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem  

5. szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia  

6. szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KRADZIEŻY LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY  

BĄDŹ PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

Cel  

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole przypadku 

kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia. 

 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:  za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie 

koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności 

wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny.  

 

Sposób działania :  

1. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte 

bezzwłocznie  

2. Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

3. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagoga 

szkolnego lub dyrektora szkoły  

4. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży  

lub wymuszenia i przekazanie ich Policji  

5. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko 

Policja  

6. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia  

7. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić rozmowy 

z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców  

8. Należy powiadomić Policję.  

9. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 

PRAWOMOCNEGO WYROKU UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO  

 

Cel  

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole przypadku 

kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia. 

 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:  za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie 

koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności 

wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny.  

 

Sposób działania :  

1. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego wobec 

ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien przedstawić treść 

zawiadomienia.  

2. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

3. Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.  

4. Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po uzyskaniu 

opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKU PEDOFILII  

W SZKOLE  

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie 

będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności  

– osoba przez nich upoważniona.  

 

Sposób działania: 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.  

1. Po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego  

2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy 

bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji  

3. Następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 

zagrożeniu  

4. Wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów  

w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji  

o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie  

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, 

które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania  

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem  

(w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia)  

7. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

8. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia  

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z udziałem 

psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII  

W SZKOLE PRZEZ UCZNIA 

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze 

pornograficznym.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności  

– osoba przez nich upoważniona.  

 

Sposób działania: 

1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez 

ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz 

administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu  

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, 

konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą 

być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły.  

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu 

wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym 

oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań  

5. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał 

materiały pornograficzne  

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD 

UCZNIÓW  

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród uczniów.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły W przypadku ich nieobecności  

– osoba przez nich upoważniona.  

 

Sposób działania: 

1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności mogących mieć 

znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić o 

zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.  

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który 

powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie lub nie, 

dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać  

do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

4. Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.  

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i 

udział dziecka w programie terapeutycznym.  

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  

a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 

szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę  

ds. nieletnich).  

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem i itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły winien powiadomić sąd rodzinny 

lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

7. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela 

powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.  

8. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa 

ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu 

karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

9. Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

10.  Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  

11. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność podjęcia 

działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy 

świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.  

 

 

 



2.12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH 

UCZNIÓW W SZKOLE 

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze seksualnym.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności  

– osoba przez nich upoważniona,  

 

Sposób działania  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy  

i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w 

szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę 

wychowawczą.  

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 

seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, 

które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny 

udział w tego typu zachowaniach.  

3. Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje  

o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.  

4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, 

wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich 

dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim.  

5. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadzić 

rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.  

6. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się  

w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one 

spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji  

(np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.  

7. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), 

pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu  

o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje 

zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę.  

8. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela 

powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.  

9. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa 

ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu 

karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić  

o tym prokuratora lub Policję. 

 

 

 

 

 



2.13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI WYPADKU UCZNIA W SZKOLE  

 

Cel  

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu  

w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności  

– osoba upoważniona przez nich.  

 

Sposób działania: 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 

które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem  

(w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).  

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu  

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym 

obowiązkiem każdego pracownika szkoły. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną. W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel 

przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą 

prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest 

do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.  

 

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.  

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika 

szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ 

prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 

zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku 

zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje 

dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w 

dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia  

o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, 

zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, 

powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę 

wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację  

o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. W każdym trudniejszym 

przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa 

pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia  

w szpitalu, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala. Jeżeli wypadek został spowodowany 

niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie 

stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 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 szkoły. 

 

 



3. Zespół powypadkowy  

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady pracownik odpowiedzialny 

za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby 

BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik 

odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród 

pracowników szkoły wyznacza dyrektor.  

 

4. Postępowanie powypadkowe  

Zespół powypadkowy:  

 przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową  

 rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego)  

i sporządza protokół przesłuchania  

 rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie 

- przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a 

protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego rodziców  

 sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku  

 uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy 

zdarzył się wypadek  

 uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku  

 sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia  

o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.  

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub 

trudności uniemożliwiające sporządzenie 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. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli  

do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia 

poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. 

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, która 

przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu prowadzącego lub 

kuratora oświaty (na żądanie). Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców (opiekunów) poszkodowanego 

małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami 

postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy 

doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.  

 

5. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego  

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą 

złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia 

składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu  

lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków 

dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu  

z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po rozpatrzeniu 

zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń 

protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem 

ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.  



 

6. Dokumentacja  

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od 

niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających  

do zapobiegania analogicznym wypadkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU 

KARALNEGO 

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego 

oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku 

nieobecności w/w.  

 

Podstawy uruchomienia działań 

 Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich 

rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:  

 art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu 

publicznym,  

 art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,  

 art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,  

 art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,  

 art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,  

 art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,  

 art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,  

 art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,  

 art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,  

 art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,  

 art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,  

 art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego. 

 

 Sposób działania: 

1. Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązana jest do powiadomienia dyrektora 

szkoły.  

2. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego osoby 

winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.  

4. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.  

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa 

jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie 

ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU 

KARALNEGO  

 

Cel  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia 

będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności  

– osoba przez nich upoważniona.  

 

Sposób działania:  

1. Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego 

pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza,  

w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji 

dyrektora szkoły.  

2. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary czynu 

karalnego.  

3. Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, kiedy 

istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

4. W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie psychologiczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16. PROCEDURA KONTAKTU Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 

1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów zanim nastąpi kryzys. 

2. Wyznaczenie osoby spośród personelu szkoły, odpowiedzialnej za kontakt z dziennikarzami (tylko osoba 

wyznaczona przez dyrektora może udzielać informacji do mediów). 

3. Wyznaczenie miejsca, z którego będą udzielane informacje podczas kryzysu. 

4. Zwróć uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje, tylko od wyznaczonej osoby i nie werbowali 

rozmówców spośród uczniów. 

5. Na zapytania mediów należy odpowiadać natychmiast. 

6. Przekazywanie jedynie pewnych i sprawdzonych informacji (unikanie domysłów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI NA WYPADEK ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, 

SAMOOKALECZEŃ (PRÓBY SAMOBÓJCZE) 

 

Działania interwencyjne: 

1. Ustalenie i potwierdzenie rodzaju zdarzenia. 

2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy i zapewnienie bezpieczeństwa. 

3. Usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizację zamiaru. 

4. Zebranie wstępnej informacji o okolicznościach zdarzenia. 

5. Wezwanie pomocy (pogotowie, policja, straż, jeśli jest potrzebna). 

6. Zadbanie o dyskrecję przebiegu interwencji w/w służb. 

7. Zawiadomienie dyrekcji szkoły. 

8. Dokonanie szybkiej oceny dalszych zagrożeń wg klucza: 

Ryzyko umiarkowane –uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób. 

Ryzyko podwyższone – wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to zrobi, były wcześniejsze 

próby. 

Ryzyko ekstremalne – wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń dokonał samookaleczeń, podjął inne 

działania zagrażające życiu i zdrowiu. 

9. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, szkolnego koordynatora bezpieczeństwa. Poinformowanie  

o wynikach oceny sytuacji (ryzyka). 

10. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych. 

11. Ustalenie strategii działań w zależności od oceny sytuacji. 

12. Ochrona ucznia oraz innych osób przed zbędnymi czynnikami traumatyzującymi, np. kontakt  

z mediami. 

 

Działania naprawcze: 

1. Dokonanie diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal 

poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami. 

2. Bezwzględnie należy skonsultować dalszą strategię z PPP i lekarzem. 

3. Podjęcie próby zmobilizowania rodziny do udzielenia wsparcia, zapewnienia bezpieczeństwa, 

wzmocnienia wzajemnych więzi z poszkodowanym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.18. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ŁAMANIA PRZEZ UCZNIÓW 

OBOWIĄZKÓW (WYPRACOWANE PRZEZ KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA) 

 

1. Obecność ucznia na lekcji 

Uczeń: 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, 

 zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność w terminie nieprzekraczającym jednego tygodnia  

od powrotu do szkoły, 

 usprawiedliwienia i zwolnienia dostarczać na przygotowanych przez szkołę drukach lub za pomocą 

e-mail w dzienniku elektronicznym (ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają i zwalniają 

rodzice/opiekun prawny). 

 

2. Spóźnienia 

 każdy nauczyciel jest zobowiązany zaznaczyć nieobecność i spóźnienie, 

 uczeń, który się spóźni, powinien podać powód spóźnienia, 

 spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność, 

 każdy nauczyciel punktualnie rozpoczyna i kończy lekcję – nie wypuszcza przed dzwonkiem. 

 

3. Wychodzenie uczniów w czasie lekcji 

 nie wolno wypuszczać uczniów z klasy, wyjątek od tej zasady stanowią przyczyny zdrowotne, 

 w razie konieczności w sprawach organizacyjnych wychodzi jeden uczeń (kreda, gąbka itp.) 

 

4. Opuszczanie przez ucznia terenu szkoły 

 każdy nauczyciel, który zauważy ucznia opuszczającego szkołę podczas zajęć, powinien zwrócić 

uwagę i zawrócić do szkoły, 

 uczeń, który podczas przerwy opuszcza budynek szkoły, łamie regulamin i robi to na własną 

odpowiedzialność, 

 nauczyciele pełniący dyżury wychodzą na nie punktualnie. 

 

5. Osoby obce na terenie szkoły 

 nauczyciel dyżurujący rozlicza takie osoby z pobytu, wyprasza z budynku szkolnego, 

 jeżeli osoba nieprawnie przebywająca a terenie szkoły jest uczniem, to nauczyciel powiadamia  

o tym zdarzeniu szkołę, do której uczęszcza taka osoba. 

 

6. Śmiecenie i porządek 

 nauczyciel wchodzi do klasy pierwszy i wychodzi ostatni, 

 dyżurni przed wejściem do sali lekcyjnej zbierają papiery pozostawione na korytarzu, 

 nauczyciel pozostawia klasę czystą, pełni nadzór nad obowiązkami dyżurnych. 

 

7. Niszczenie mienia szkolnego 

 nauczyciel powiadamia wychowawcę i rodziców, 

 uczeń naprawia szkodę na swój/rodziców koszt lub płaci za zniszczenie. 

 

8. Używanie wulgaryzmów, przejawy agresji – popychanie, przezywanie 

 zwrócenie uwagi, 

 powiadomienie wychowawcy, a w drastycznych przypadkach wezwanie rodziców. 

 



9. Palenie papierosów, e-papierosów 

 powiadomienie wychowawcy oraz rodziców, 

 przeprowadzenie rozmowy motywującej do zaprzestania palenia, mówienie o skutkach. 

 

10. Fałszowanie dokumentów – polega na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia za 

autentyczny oraz używanie takiego dokumentu. Określenie dokument należy rozumieć jako: dowód 

osobisty, prawo jazdy, legitymacja, świadectwo szkolne, pokwitowanie, obiegówka, dziennik lekcyjny, 

usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie z zajęć. Szkoła stosuje następujące czynności: 

 powiadamia rodziców/opiekuna, 

 kieruje informację i prośbę o interwencję do Komendy Powiatowej Policji. 

 

11. Gdy widzisz AGRESJĘ: 

 Pamiętaj to nie jest temat tabu! 

 Reaguj, rozmawiaj z uczniami, 

 Przeprowadź anonimową ankietę, 

 Zwróć się do dyrekcji, rodziców, 

 Zaproponuj psychodramę, 

 Szukaj pomocy u specjalistów, 

 Nie zostawiaj uczniów i siebie z tym problemem. 

 Krytyka, karanie i upokarzanie agresywnych uczniów eskaluje agresję. Okazanie zainteresowania  

i pomocy zachęca do współpracy. Jeśli dziecko zrozumie powody, dla których przeżywa złość,  

a także rodzice pomogą mu wyrażać ją w akceptowany społecznie sposób, będą rzadziej skłonne  

do nielogicznych, agresywnych wyładowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


