
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY ZACHOWANIA  

 W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  

W SIENNICY RÓŻANEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody postępowania pracowników szkoły 

(pedagogicznych i niepedagogicznych) 

oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. 

 

 

  



 

 

Strona 2 z 35 
 

Spis treści 
§1 Zasady ogólne .......................................................................................................................................................... 4 

§2 Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły ............................................................................................... 4 

§3 Niepowodzenia szkolne ucznia ................................................................................................................................ 4 

§4 Agresja i przemoc rówieśnicza ................................................................................................................................ 5 

§5 Działania wobec sprawcy cyberprzemocy ............................................................................................................... 6 

§6 Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela............................................................... 8 

§7 Procedura postępowania w przypadku agresji rodzica lub opiekuna wobec ucznia lub pracowników szkoły ........ 8 

§8 Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia ....................................................................................... 9 

§9 Procedura postępowania w przypadku kradzieży .................................................................................................... 9 

§10 Fałszerstwo .......................................................................................................................................................... 10 

§11 Palenie papierosów .............................................................................................................................................. 11 

§12 Alkohol i narkotyki .............................................................................................................................................. 11 

§13 Demoralizacja ...................................................................................................................................................... 12 

§14 Zagrożenie demoralizacją ucznia ......................................................................................................................... 12 

§15 Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk: .......................... 13 

§ 16 Nieobecność rodziców ucznia ............................................................................................................................. 13 

§ 17 Uczennica w ciąży .............................................................................................................................................. 13 

§18 Osoba obca na terenie szkoły ............................................................................................................................... 14 

§19 Próby samobójstwa oraz inne zachowania autodestrukcyjne u uczniów . ........................................................... 15 

§20 Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów ........................................................................................................ 16 

§21 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia ................................................................................ 17 

   §22    Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły………………………………………………………………...17   

   §23    Podłożenie ładunku wybuchowego…………………………………………………………………………….21   

   §24 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły……………………………………………………..25    

  §25 Procedura postępowania w razie wypadku dziecka/ucznia………………………………………………………31   

 

 

 

 

  



 

 

Strona 3 z 35 
 

 

 

Wstęp 

      Procedury szkolne w przypadku zachowań problemowych zostały opracowane w celu zapobiegania 

zachowaniom aspołecznym, zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, a także po to, aby kształtować 

odpowiednią postawę ucznia.  

      Szczegółowe cele przedstawionych procedur to usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań 

wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych, wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, 

terapeutycznych), zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych, wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

     Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga dobrego rozpoznania problemu, 

zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania motywów postępowania i 

zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać się 

pomocą pedagoga  szkolnego, nadzoru pedagogicznego, policji, Sądu Rejonowego w Krasnymstawie 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, poradni specjalistycznych. Dobra współpraca z instytucjami 

wspierającymi i środowiskiem rodzinnym ucznia jest warunkiem skuteczności zastosowania procedur. 
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§1 Zasady ogólne 

 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie 

najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.  

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę 

działaniach ich dotyczących.  

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły.  

4. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą 

odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły.  

5. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja może w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność 

oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z 

zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.  

 

§2 Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły 

 

1. W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod opieką osoby dorosłej – opiekuna dowozu. Odpowiada 

ona za bezpieczeństwo uczniów w autobusie.  

2. Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do 

Dyrektora Szkoły. Dyrektor wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym podejmuje 

działania w celu zmiany zachowania ucznia. Informuje o sytuacji jego rodziców. Rodzice i uczeń 

zostają poinformowani o konsekwencjach dalszego nieodpowiedniego zachowania podczas dojazdu 

do szkoły i domu po zajęciach. 

3. W przypadku braku poprawy zachowania uczeń może zostać zawieszony w prawie korzystania ze 

zorganizowanego dowozu do szkoły na pewien okres, o czym zostają zawiadomieni rodzice ucznia. 

 

§3 Niepowodzenia szkolne ucznia 

 

1. Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia 

szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym 

przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie 

indywidualnych rozmów i ustalają sposoby pomocy uczniowi w zakresie uzupełnienia przez 

niego braków.  

2. Formy pomocy: 

2.1 pomoc koleżeńska, 
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2.2 pomoc nauczyciela uczącego – konsultacje,  

2.3 dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

 

§4 Agresja i przemoc rówieśnicza 

 

1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy na terenie 

szkoły. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:  

1.1 zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa i 

wyłudzenia), 

1.2 naruszenie nietykalności fizycznej innych osób i swojej, 

1.3 naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna). 

2. Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy 

szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia.  

2.1 Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego, 

wychowawcę klasy.  

2.2 O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach 

informowani są rodzice w możliwie najkrótszym czasie.  

2.3 Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. 

Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw 

poprzez indywidualne zgłoszenie zajścia na Policję. 

2.4 Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i podjęcia działań 

w celu jego poprawy. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego 

pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, pedagog szkolny.  

2.5 Wobec ucznia stosuje się kary opisane w Statucie Szkoły. 

3. O zachowaniu ucznia zawiadamiany jest rodzic. Rodzic może zostać wezwany do szkoły w 

trybie natychmiastowym. 

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę 

sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.  

5. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych szkoła zwraca się z prośbą o 

interwencję Policję, Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.  

6. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem 

szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc.  
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§4 Podejrzenie nadużywania przez ucznia mediów elektronicznych 

 

1. Sygnały alarmowe: 

1.1 zdecydowany spadek zainteresowania jakąkolwiek inną aktywnością niż związana z mediami 

elektronicznymi; 

1.2 zanik życia towarzyskiego poza Internetem, kontaktem telefonicznym; 

1.3 długotrwale obniżony nastrój, smutek, wycofanie; wyraźne pogorszenie wyników w nauce 

(zamiast uczyć się, osoba spędza czas np. przed komputerem, tabletem, z telefonem); 

1.4 problemy zdrowotne: bóle kręgosłupa, ogólna niska wydolność, bóle głowy, oczu, karku, 

brzucha, problemy jelitowe. 

2. Informacja o nadmiernym korzystaniu z mediów elektronicznych (np. Internetu, telefonu, 

komputera, tabletu) może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga/dyrektora z różnych źródeł: może 

być zgłoszona przez ucznia, rodziców, innych nauczycieli. 

3. Rozmowa wychowawcy klasy / pedagoga szkolnego z uczniem. Zebranie informacji na temat 

podejrzeń o uzależnieniu od mediów elektronicznych, jego formy oraz częstotliwości. 

4. Kontakt z rodzicami. Poinformowanie opiekunów o obserwacjach dotyczących dziecka. 

5. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź polecenie 

specjalistycznej placówki. 

6. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji nadużywania mediów 

elektronicznych, informacje dotyczące bezpośredniej pomocy specjalistycznej (np.: przekazanie 

kontaktu do zespołu pomocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online pod nr tel. 

800 100 100, oraz telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111) 

7. Podjęcie interwencji prawnej w formie zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego jeśli rodzice 

dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, 

które są dla niego i/lub innych/ krzywdzące, skutkujące np. niewywiązywaniem się z obowiązku 

szkolnego. 

8. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych działań przez szkołę, np. kontakt z rodzicami, 

rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą). 

9.  Monitorowanie sytuacji (kontakt wychowawcy klasy/pedagoga/dyrektora szkoły z dzieckiem i 

jego rodzicami, upewnienie się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak 

uczeń realizuje obowiązek szkolny, czy bierze udział we wszystkich zajęciach. 

§5 Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

 

1. Zabezpieczenie dowodów: 

1.1 Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane.      

Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, 

dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub 

adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.  

1.2 Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 
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(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 

z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: Dyrektor i 

pedagog szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa.  

1.3 Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak również identyfikacji sprawcy warto 

korzystać z pomocy nauczyciela informatyki.  

2. Identyfikacja sprawcy (Co może pomóc w identyfikacji sprawcy?)  

2.1 Świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać    

       informacje na temat ich autora, mogą też zidentyfikować numer telefonu   

       komórkowego sprawcy, jeśli nie jest on zastrzeżony.  

2.2 Kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on nie tylko zablokować konto  

        agresora lub usunąć szkodliwe treści, ale także podać dane sprawcy cyberprzemocy.  

        Dane takie nie mogą być jednak udostępniane osobom prywatnym. Aby je pozyskać,  

        konieczny jest kontakt z policją.  

2.3 Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy  

        jest zastrzeżony – może on podjąć kroki w celu ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane o  

        dacie i godzinie rozmowy. Również w tym przypadku, operator może udostępnić te  

        dane tylko policji.  

2.4 Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w  

        celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia  

        takiego działania zobowiązuje art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  

        usług drogą elektroniczną.  

2.5 W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić,  

        należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

 

3. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny 

pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych  wobec uczniów wymagających 

szczególnej uwagi, powinien podjąć  dalsze działania:  

3.1 Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu:  

3.1.1 celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie 

się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej;  

3.1.2 sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie 

akceptuje żadnych form przemocy;  

3.1.3 należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o 

konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;  

3.1.4 sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z 

sieci szkodliwych materiałów;  

3.1.5 ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec 

ofiary cyberprzemocy;  

3.1.6 jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z 

nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;  
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3.1.7 nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.  

4. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:  

4.1 Rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z 

materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych 

przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka;  

  

 

§6 Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela. 

 

1. W przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, zarówno słownej jak i fizycznej: 

1.1 Nauczyciel zwraca uwagę uczniowi, że jego zachowanie ma charakter agresywny.  

     Reaguje na zachowanie agresywne ucznia w momencie, gdy takie zachowanie się  

     pojawia. 

1.2 Nauczyciel informuje ucznia oraz całą klasę, że zostały przekroczone normy i jakie  

     konsekwencje grożą uczniowi za jej przekroczenie. 

1.3 Nauczyciel rozmawia ze sprawcą agresji poza klasą w niezbyt odległym terminie:  

1.3.1 nazywa normy, jakie uczeń złamał, jaka szkodę poniósł nauczyciel w związku z jego 

zachowaniem; 

1.3.2 wyjaśnia przyczyny złego zachowania ucznia, zobowiązuje ucznia, by podobne 

zachowania nie powtarzały się; 

1.3.3 określa, jakie uczeń poniesie konsekwencje;  

1.3.4 mówi o dalszych krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć.   

1.4 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o przebiegu rozmowy i przyjętych  

     ustaleniach.  

1.5 Wychowawca klasy rozmawia z agresywnym uczniem i włącza do współpracy  

     pedagoga i rodziców.  

2. Gdy negatywne zachowanie ucznia się powtarza, wychowawca  klasy informuje Dyrektora o 

agresywnym zachowaniu ucznia wobec nauczyciela. Dyrektor w obecności pedagoga, 

wychowawcy klasy i rodzica ucznia ustala sposób dalszego postępowania z możliwością 

skierowania sprawy do sądu.  

 

 

§7 Procedura postępowania w przypadku agresji rodzica lub opiekuna wobec ucznia lub 

pracowników szkoły 

 

1. Poinformowanie wychowawcę,  pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły. 

2. Powiadomienie policji przez Dyrektora Szkoły. 

3. Pisemne powiadomienie Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną,  

       przesłanie powyższych informacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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4. Powiadomienie kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem. 

5. Współpraca z organizacjami specjalistycznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

       ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej). 

6. Współpraca z rodzicami. 

 

§8 Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia 

 

1. Zatrzymanie lub odnotowanie ucznia, który dopuścił się dewastacji mienia przez pracownika 

szkoły – świadka wydarzenia. 

2.  Zabezpieczenie zdewastowanego mienia przez nauczyciela. 

3.  Poinformowanie Dyrektora Szkoły. 

4.  Odnotowanie świadków zdarzenia przez nauczyciela. 

5.  Spisanie protokołu zdarzenia przez nauczyciela oraz zebranie podpisu świadków. 

6.  Poinformowanie rodziców o zdarzeniu i wezwanie do szkoły na rozmowę. 

7.  Rozmowa z rodzicami w obecności ucznia, wychowawcy, świadków zdarzenia oraz pedagoga i 

Dyrektora Szkoły w celu ustalenia ewentualnego pokrycia kosztów naprawy zdewastowanego 

mienia.  

8.  Ukaranie ucznia zgodnie z systemem oceniania i zobowiązanie  do przestrzegania szkolnych 

regulaminów i Statutu Szkoły. 

9.  W razie gdy rodzice nie stawiają się na wezwanie, zawiadomienie policji (gdyż dewastacja 

mienia w miejscu publicznym jest przestępstwem ściganym z urzędu). 

10.  W razie gdy wezwani na rozmowę rodzice odmawiają pokrycia kosztów zdewastowanego 

mienia, postępowanie jw. (zawiadomienie policji). 

11.  W razie ponownej dewastacji mienia lub złamania przez ucznia warunków podpisanego 

kontraktu – skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. 

 

§9 Procedura postępowania w przypadku kradzieży 

 

1. Uczeń na teren szkoły przynosi tylko przedmioty potrzebne bezpośrednio do lekcji. Pozostałe tj. 

komórki, droga biżuteria itp. uczeń pozostawia w domu. 

2. Kradzież zgłoszona przez ucznia. 

2.1 Uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi ( będącemu najbliżej zdarzenia). 

2.2 Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły. 

2.3 Dyrektor podejmuje decyzję: 

      2.3.1 Przekazać sprawę policji; 

      2.3.2  Zastosować karę zgodnie z regulaminem; 
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2.4 Nauczyciel sporządza notatkę zgłoszenia kradzieży. 

3. Kradzież zauważył pracownik szkoły. 

3.1 Pracownik  odizolowuje ucznia od pozostałych w celu zabezpieczenia         

       ewentualnych dowodów. 

3.2 Powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły. 

3.3 Dyrektor podejmuje decyzję: 

3.3.1 o zastosowaniu kary regulaminowej; 

3.3.2 o przekazaniu sprawy policji 

3.4. Zostaje sporządzona notatka zgłoszenia kradzieży. 

 

§10 Fałszerstwo 

 

1. Sytuacje fałszerstwa w szkole:  

1.1 dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, 

usprawiedliwianie nieobecności), 

1.2 przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

1.3 podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,  

1.4 podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela 

ściąganie, 

1.5 inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce 

itp.). 

2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

3.4 wychowawca klasy, 

3.5 nauczyciel przedmiotu, 

3.6 pedagog szkolny, 

3.7 zespół wychowawczy, 

3.8 Dyrektor Szkoły.  

4.  Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:  

4.1 powiadomienie rodziców ucznia, 

4.2 spotkanie z uczniem i jego rodzicami w celu wyjaśnienia powodów fałszerstwa, 

4.3 podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.  

5.  W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw szkoła kieruje informację i prośbę o 

interwencję policję.  
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§11 Palenie papierosów 

 

Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:  

1. w sytuacji palenia papierosów przez ucznia informowani są rodzice ucznia; 

2. wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę 

postawy ucznia; 

3. uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia, zostaje zobowiązany do zaniechania 

negatywnego postępowania; 

4. wobec ucznia stosuje się system kar opisany w Statucie Szkoły; 

5. pedagog prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z uczniem. 

 

 

§12 Alkohol i narkotyki 

 

1. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 

szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:  

1.1 zapewnienie dziecku bezpieczeństwa – miejsce w celu odizolowania ucznia od osób 

postronnych i zapewnienie mu opieki ( nauczyciel, pedagog szkolny), w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia ucznia, wzywanie lekarza;  

1.2 próba nawiązania kontaktu, jeżeli nawiązanie kontaktu z uczniem się nie powiedzie, 

wezwanie pogotowia ratunkowego oraz policji; 

1.3 po nawiązaniu kontaktu próba ustalenia, czy uczeń brał narkotyki/ pił alkohol, z kim; jakie 

to były narkotyki / substancje odurzające; w jaki sposób wszedł w ich posiadanie; skąd miał 

pieniądze;  od jak dawna bierze narkotyki/inne substancje; kto o tym wiedział; 

1.4 bezzwłoczne zawiadomienie rodziców, przekazanie sposobu załatwiania sprawy z uczniem, 

wspólne ustalenie dalszego postępowania ( z możliwością  wezwania policji);  

1.5 rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie opieki na dzieckiem; 

1.6 w przypadku braku kontaktu z rodzicami wezwanie policji  w celu określenia stanu ucznia; 

1.7 zorganizowanie spotkania (w możliwie najbliższym dniu ) uczeń, rodzice, wychowawca 

klasy,  Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia 

oraz ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – 

szkoła. 

2. W sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk, 

należy podjąć następujące kroki: 

2.1 Nauczyciel / wychowawca, pedagog / Dyrektor ma prawo żądać,  by uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni. Osoby te nie mogą samodzielnie dokonać 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – czynności tej może dokonać wyłącznie 
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funkcjonariusz Policji. 

 

§13 Demoralizacja 

 

1.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,:   

DEMORALIZACJA – Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w 

działalności grup przestępczych – art.4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.  

                                  pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki: 

1.1 Przekazać informację wychowawcy klasy.  

1.2 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.  

1.3 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza 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 może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej poradni i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

1.4 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor  Szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (specjalistę d/s 

nieletnich).  

1.5 Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem), a 

ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia Sąd 

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

 

 

§14 Zagrożenie demoralizacją ucznia 

 

1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.: 

1.1 używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych, 

1.2 używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,  

     wagarów, 

1.3 udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, 

1.4 powtarzających się zachowań agresywnych, 

1.5 prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych, 
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1.6 przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu 

innych uczniów, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie z 

rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.  

2. Działania te mogą mieć formę:  

2.1 indywidualnych rozmów z uczniem,  

2.2 rozmów z uczniem w obecności rodzica, 

2.3 udziału w zajęciach terapeutycznych  indywidualnych lub grupowych,  

2.4 zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora Szkoły.  

3. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor Szkoły zwraca się  

      prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.:  Poradni       

      Psychologiczno-Pedagogicznej,  Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,   

      Komendy Policji – Wydziału Prewencji  i innych w zależności od potrzeb. 

 

§15 Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk: 

 

 Osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem, zabezpiecza ją przed dostępem osób 

niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje o 

pochodzeniu i właścicielu substancji, zawiadamia Dyrektora Szkoły, przekazuje mu substancję, Dyrektor 

wzywa funkcjonariuszy policji i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje. 

  

 

 

§ 16 Nieobecność rodziców ucznia 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni 

poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. 

Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły. 

2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia, zobowiązany jest przekazać ją Dyrekcji Szkoły.  

3. Dyrekcja Szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej  na Policję lub 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

§ 17 Uczennica w ciąży 

 

1. Pracownik szkoły, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży, niezwłocznie informuje o tym 

wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły. 
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2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i Dyrektor Szkoły spotykają się, aby zebrać więcej 

informacji o uczennicy oraz jej sytuacji rodzinnej. 

3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, 

czy rodzice już wiedzą o ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu). 

4. Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasowy, pedagog 

szkolny, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami przygotowują program pomocy 

niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.  

5. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy: 

5.1 dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji  

pozaszkolnej uczennicy, 

5.2 indywidualnych konsultacji przedmiotowych, 

5.3 indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości 

5.4 dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie                    

dogodnym dla uczennicy / nie później niż do 6 miesięcy od pierwszego ustalonego 

terminu. 

6. Pedagog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy wspólnej  

      realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi. 

7. Uczennica z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmują – w ustalonym terminie decyzję  

      w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują  

      wychowawcę klasy i Dyrektora. 

8. Wychowawca klasy, Dyrektor i rodzice/opiekunowie prawni uczennicy podejmują  

      działania niezbędne do przyznania uczennicy – zależnie od dokonanego wyboru –  

      nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki. 

9. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadzają   

      zajęcia/warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z  

      zaistniałą sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, na przykład z udziałem lekarza lub  

      innego specjalisty, zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji,  

      inicjacji seksualnej, antykoncepcji. 

10. W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy   m.in.  

      współpraca z GOPS, instytucjami charytatywnymi, sponsorami. 

 

§18 Osoba obca na terenie szkoły 

 

 Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą.  

1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły: 

1.1 każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu; 

1.2 w przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy  

    skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie  

    rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej, 
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1.3 w innych wypadkach należy kierować do Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego lub  

    sekretariatu. 

2. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie  

      bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę  

      wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O  

      sytuacji niezwłocznie powinien zostać poinformowany Dyrektor Szkoły.  

 

§19 Próby samobójstwa oraz inne zachowania autodestrukcyjne u uczniów . 

 

Każdy pracownik pracujący w Zespole Szkół w Siennicy Różanej ma obowiązek zareagowania na 

jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.  

1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących 

na ryzyko zachowań samobójczych.  

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 

poniższych czynników:  

 mówienie (lub wyrażanie w inny sposób) 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, również z 

bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie, zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały 

uczniowi przyjemność, używanie wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, 

wiążą się z końcem, zaprzestaniem, odejściem itp. przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, 

występowanie nietypowych zachowań, zaprzestanie dbałości o wygląd i higienę osobistą lub zmiana 

innych nawyków zachowania, kłopoty ze snem, bezsenność, brak apetytu, podejmowanie w 

przeszłości prób samobójczych, przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, 

spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków itp.  

2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia zostaje powołany zespół kryzysowy w składzie: 

wychowawca, Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny.  

 Zespół od chwili uzyskania takiej informacji:  

2.1 nie pozostawia ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbuje przeprowadzić  

        go w bezpieczne, ustronne miejsce,  

2.2 podejmuje próbę oceny realności zagrożenia (wywiad z osobą przekazującą  

        informację oraz z samym uczniem), poinformowanie o zaistniałej sytuacji i o  

        zagrożeniu rodziców,  

2.3 przekazuje dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest  

        sytuacja domowa ucznia (zwłaszcza związana z przemocą, alkoholem lub innymi  

        patologiami), odpowiednim instytucjom (np. policji),  

2.4 uczeń jak najprędzej powinien zostać otoczony opieką pedagoga szkolnego,  

        psychologa lub w zależności od sytuacji również psychoterapeuty, 
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3.  Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą  

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zostaje powołany zespół kryzysowy w składzie: wychowawca, 

Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny.  

 Zespół powinien podjąć następujące działania:  

3.2 o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy  

        Rady     Pedagogicznej w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania  

        ucznia przez wszystkich nauczycieli  

3.3 należy dokonać diagnozy ryzyka utrzymywania się zagrożenia ponowienia próby  

        samobójczej,  

3.4 należy zaplanować dalszą strategię postępowania zgodnie z  zaleceniami specjalisty,  

3.5 należy podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i  

        zapewniła bezpieczeństwo,  

3.6 należy otoczyć ucznia szczególną życzliwością, bez obiecywania zachowania  

        tajemnicy o podjęciu próby samobójczej,  

3.7 należy bacznie obserwować jego zachowanie w szkole, starać się dociec dogłębnych  

        powodów, dla których uczeń próbował popełnić samobójstwo,  

3.8 należy złożyć adekwatną do własnych możliwości deklarację własnej dostępności i  

        dyspozycyjności, poinformować ucznia o wszystkich dostępnych ośrodkach wsparcia,  

3.9 należy wskazać różne systemy oparcia, zasoby wewnętrzne i zewnętrzne (w tym  

        miejsca, w których można uzyskać pomoc).  

4. Każdy pracownik szkoły w przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji o  

      sytuacjach opisanych w punkcie 1, 2 i 3 powinien niezwłocznie poinformować  

      Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

§20 Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów 

 

1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco:  

1.1 konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą  

     służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w  

     spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów,  

1.2 konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy  

     z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w  

     spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów,  

1.3 konflikt między nauczycielami  rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w ostateczności Rada  

     Pedagogiczna,  

1.4 konflikt między nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a  

     w konieczności organ nadzorujący szkołę,  

1.5 konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a w  
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     razie konieczności Rada Pedagogiczna, przy czym rodzic ma prawo odwołać się do  

     organu nadzorującego szkołę.  

2.  Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, których posiedzenie 

dotyczy. 

 

§21 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

1. Uczeń (lub w jego imieniu rodzic, prawny opiekun) może dochodzić swoich praw, gdy zostały 

one naruszone w relacji nauczyciel (pracownik szkoły) - uczeń, uczeń- uczeń do: 

1.1 wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń, 

1.2 do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem rodziców ( prawnych opiekunów), jeżeli jego  

      prawa naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły, 

1.3 do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem rodziców ( prawnych opiekunów),  

      jeśli jego prawa naruszył Dyrektor Szkoły. 

2.  Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do 

pedagoga na zasadzie powiadomienia i  w celu uzyskania wsparcia. Pedagog nadaje sprawie 

bieg wg zasad określonych w pkt 1. 

3. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno się dążyć do ich załatwienia w 

przez osoby zainteresowane w drodze mediacji, które może prowadzić wychowawca, samorząd 

uczniowski, pedagog. 

4. W drobnych przypadkach naruszania praw ucznia, uczeń informuje wychowawcę klasy, licząc na 

jego interwencję. 

5. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia, np. jego nietykalności, poszkodowany (lub jego 

rodzic, prawny opiekun) natychmiast powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły. Może także 

złożyć Dyrektorowi oficjalną skargę na piśmie. 

6.  Skargi ucznia powinny być rozpatrzone wg kompetencji w terminie: 

6.1 przez nauczyciela w ciągu 3 dni, 

6.2 przez Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni, 

6.3 przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów. 

7.  W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) uznają, że skarga została rozpatrzona 

niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni zażalenia, podając, 

jakie przepisy zostały naruszone. 

 

 

§22    Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły 

1. Poniższe rekomendacje 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.  
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1.1 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;    

1.2 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; 

  

1.3 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;  

  

1.4 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą 

zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia;  

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

wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji;  

                                                     

1.6 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;  

  

1.7 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może 

zostać zauważony przez napastników;  

  

1.8 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień  i 

może zostać zauważone przez napastników;  

  

1.9 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;   

  

1.10 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;  

  

1.11 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; 

  

1.12 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 
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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;  

  

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

szkołą:     

 

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

napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników;  

  

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

napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej;  

  

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

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu;  

  

2.4 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w 

oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji;  

  

2.5 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako 

akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji;  

  

2.6 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;  

  

2.7 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane 

przez zamachowców;  

  

2.8 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i 

zostać ukarane; 

  

2.9 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;  

  

2.10 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 

agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty;  
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2.11 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;   

  

2.12 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy 

mogli napić się czy zjeść posiłek.  

 

  

3   W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:     

            

3.1 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;  

  

3.2 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom 

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

  

3.3 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;  

  

3.4 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;  

  

3.5 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki 

użycia gazu łzawiącego;  

  

3.6 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą 

zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową;  

  

3.7 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się 

przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców;  

  

3.8 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 
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i uciec z miejsca ataku;  

  

3.9 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.  

  

3.10 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.   

  

 

  

§23    Podłożenie ładunku wybuchowego 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, 

inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. 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.   

  

1. Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:    

  

1.1 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;    

  

1.2 Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej 

sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji;  

  

1.3 Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu 

szkoły;  

  

1.4 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;    
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1.5 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy;  

  

1.6 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;   

  

1.7 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;   

  

1.8 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;  

  

1.9 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych .  

  

  

 

2.    Podłożenie podejrzanego pakunku 

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją. W 

przypadku podejrzenia jej otrzymania:    

2.1 Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany 

pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona;   

2.2 Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku 

wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania;  

2.3 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;   

2.4 Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba 

odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły;  

2.5 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;  

2.6 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy;  

2.7 Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie 
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wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową;   

2.8 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;   

2.9 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych.   

  

Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na 

terenie szkoły ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku:    

 

 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie 

procedury  

 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego 

nieobecności wicedyrektor. W przypadku 

ich nieobecności – osoba przez nich 

upoważniona . 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego 

Stwierdzenie podejrzanego pakunku  

 

Prowadząc rozmowę z osobą informującą o 

podłożeniu ładunku wybuchowego, zapamiętaj jak 

największą ilość szczegółów. 

Odizoluj miejsce znajdowania się 

podejrzanego pakunku. 

 

Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub 

zapamiętane informacje.  

 

Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj 

podejrzanego pakunku. 

 

Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia 

osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury.  

 

Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia 

wydobywania się z niego innej substancji 

(tylko jeżeli czas na to pozwala). 

Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 

wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z 

planem ewakuacji  

Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę 

odpowiedzialną za uruchomienie 

procedury. 

Nie używaj telefonu komórkowego. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu 

ładunku wybuchowego rozpocznij 

ewakuację zgodnie z planem ewakuacji. 

Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały 

przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia.  

Nie używaj telefonu komórkowego.  

 

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej 

sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb.  

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby 

kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb.  

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i 

poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi. 

 

W miejscu ewakuacji policz wszystkie 

dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną 

za kierowanie działaniami kryzysowymi.  
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Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i 

drodze dojazdu. 

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru 

dzieci i drodze dojazdu.  

Sposób     prowadzenia 

ewakuacji 

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę 

administratora budynku (wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za 

uruchomienie procedury) lub sił interweniujących i zgodnie z ich 

wskazówkami.  

 

Telefony alarmowe Policja 997 Telefon alarmowy 112  

 

Sposób powiadamiania 

służb  

 

Wybierz jeden z ww. numerów.  

Po zgłoszeniu się dyżurnego 

operatora danej służby podaj 

następujące informacje:  

 

nazwę i adres szkoły  

rodzaj stwierdzonego 

zagrożenia 

imię i nazwisko oraz pełnioną 

funkcję  

telefon kontaktowy  

zrealizowane przedsięwzięcia  

 

potwierdź przyjęcie zgłoszenia i 

zapisz dane przyjmującego 

zgłoszenie 

Sposób postępowania z 

uczniami ze SPE 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami 

niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z 

potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji 

zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

Zarządzanie na wypadek 

sytuacji kryzysowej  

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 

placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.   

Obowiązki pracowników  Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania 

procedury. 

Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania 

procedury. 

Znać sygnał uruchamiający procedurę.  

Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za 

uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób 

niepełnosprawnych.  

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.  

Znać miejsce ewakuacji.  

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 

procedury.  

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.  
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§24 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.  

1. Sytuacja, gdy nastąpiło skażenie szkoły (szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu 

substancją chemiczną/biologiczną – np. telefon o zamiarze ataku).  

Należy wówczas:   

1.1 zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do 

kierunku wiatru;  

  

1.2 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;  

  

1.3 w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację;  

  

1.4 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;  

  

1.5 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;  

  

1.6 powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku;  

  

1.7 do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych;  

  

1.8 oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  
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2. Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało 

wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się.  

Należy wówczas:   

2.1 nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy;  

  

2.2 aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem;  

  

2.3 pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów;  

  

2.4 opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczać do niego innych osób;  

  

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

dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję;  

  

2.6 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;  

  

2.7 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;  

  

2.8 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;  

  

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

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

  

2.10 w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

2.11 sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji;  

  

2.12 w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, 



 

 

Strona 27 z 35 
 

watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, 

środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry;  

  

2.13 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;  

  

2.14 powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku; 

  

2.15 oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

  

3. 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:   

3.1 nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy;  

  

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

dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję;   

  

3.3 przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się;  

  

3.4 pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów;  

  

3.5 opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczać do niego innych osób; 

  

3.6 ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły;  

  

3.7 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;  

  

3.8 w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego 
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otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny;  

  

3.9 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. 

 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie 

procedury  

 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego 

nieobecności wicedyrektor. W przypadku 

ich nieobecności – osoba przez nich 

upoważniona . 

Szkoła otrzymuje informację o możliwym 

skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. 

telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło 

skażenie placówki. 

Zaalarmować wszystkich przebywających 

na terenie szkoły, osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły 

przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru. 

Natychmiast po ogłoszeniu alarmu 

powiadomić odpowiednie służby.  

W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić 

okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 

wyłączyć klimatyzację. 

W miarę możliwości gromadzić podręczne 

środki ratownicze. 

Przygotować wilgotne tampony do ochrony 

dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub 

chemicznych do wnętrza pomieszczeń. 

Powstrzymać się od picia, spożywania 

posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku. 

Do chwili odwołania alarmu lub 

zarządzenia ewakuacji, nie wolno 

opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, 

przebywać w pobliżu okien i innych 

otworów wentylacyjnych.  

Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  

Szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną,  a zagrożenie zostało 

wykryte natychmiast lub szybko po jego 

pojawieniu się.  

 

Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych 

przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 

ścierać cieczy.  

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

substancji, przykryć ją np. kocem. 
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Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć 

klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  

Opuścić pomieszczenie, w którym 

wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych 

osób.  

Powiadomić administratora.  

Zaalarmować wszystkie osoby 

przebywające na terenie szkoły i 

ewakuować je w rejon ewakuacji, 

przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru.  

Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji 

powiadomić odpowiednie służby.  

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. 

Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, 

pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb.  

W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła 

ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, 

drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację.  

Sporządzić listę osób, które miały kontakt z 

podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać 

policji.  

W miarę możliwości gromadzić podręczne 

środki ratownicze i odtrutki.  

Przygotować wilgotne tampony do ochrony 

dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub 

chemicznych do wnętrza pomieszczeń.  

Powstrzymać się od picia, spożywania 

posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku. 

Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 

Szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną  a zagrożenie zostało 

wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy 

Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych 

przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 

ścierać cieczy. 
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reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań.  Powiadomić kierownictwo szkoły. 

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

substancji, przykryć ją np. kocem. 

Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć 

klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  

Opuścić pomieszczenie, w którym 

wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych 

osób. 

Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników znajdujących 

się bezpośrednio poza budynkiem, a 

przebywających na terenie szkoły 

ewakuować do wnętrza szkoły.  

Natychmiast po ogłoszeniu alarmu 

powiadomić odpowiednie służby.  

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.  

Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  

Sposób     prowadzenia 

ewakuacji 

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę 

administratora budynku (wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za 

uruchomienie procedury) lub sił interweniujących i zgodnie z ich 

wskazówkami.  

 

Telefony alarmowe Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Telefon alarmowy 112  

 

Sposób powiadamiania 

służb  

 

Wybierz jeden z ww. numerów.  

Po zgłoszeniu się dyżurnego 

operatora danej służby podaj 

następujące informacje:  

 

nazwę i adres szkoły  

rodzaj stwierdzonego 

zagrożenia 

imię i nazwisko oraz pełnioną 

funkcję  
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telefon kontaktowy  

zrealizowane przedsięwzięcia  

 

potwierdź przyjęcie zgłoszenia i 

zapisz dane przyjmującego 

zgłoszenie 

Sposób postępowania z 

uczniami ze SPE 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami 

niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z 

potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji 

zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

Zarządzanie na wypadek 

sytuacji kryzysowej  

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 

placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.   

Obowiązki pracowników  Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania 

procedury. 

Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania 

procedury. 

Znać sygnał uruchamiający procedurę.  

Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za 

uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób 

niepełnosprawnych.  

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.  

Znać miejsce ewakuacji.  

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 

procedury.  

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.  

 

 

 

 

 

§25 Procedura postępowania w razie wypadku dziecka/ucznia 

 

 

Nr Etap procedury Podstawa prawna 

1. Zakres i osoby odpowiedzialne 

 Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia.  

Procedura dotyczy: 

•dyrektora, 

•nauczycieli, 

•pracowników niepedagogicznych. 
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2. Definicja wypadku w szkole 

 Wypadek ucznia jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania 

ucznia pod opieką szkoły: 

• na terenie szkoły; 

• poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką 

nauczycieli). 

 

§ 2 u.w.c.z, wyrok  

Sądu Najwyższy  

z dnia 27 września  

2002 r. (sygn. II  

UKN 385/01). 

 

3 Opis działań  

 Udzielenie pierwszej pomocy medycznej 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.  

Jej nieudzielnie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej 

za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną. 

• pracownik nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je 

wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w 

którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad 

swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

 

§ 21, 40 r.b.h.p 

 Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

• rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 

• pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• społecznego inspektora pracy; 

• organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

• 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  

lub placówki. 

Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć 

podając datę  

i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne 

tylko lekkie  

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu 

pierwszej pomocy  

§ 41, 42 r.b.h.p, § 

3  

r.o.p.w 
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poszkodowanemu uczniowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: 

• potrzebę wezwania pogotowia, 

• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

• 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 lub placówki. 

 

 Powołanie zespołu powypadkowego 

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. 

W skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w 

zakresie bhp. 

Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, 

w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły 

przeszkolony w zakresie bhp. 

W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. 

Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go 

w składzie  

zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły 

wyznacza dyrektor. 

 

§ 43 r.b.h.p 

 Postępowanie powypadkowe 

Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza 

dokumentację  

powypadkową. 

Zespół: 

• przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 

wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza  

protokół przesłuchania; 

• przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły 

przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie 

§ 7-9 r.o.p.w, § 

44- 

47 r.b.h.p 
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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/placówki po jego sporządzeniu. 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/placówki, która przechowuje go w 

dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia, organu prowadzącego 

lub kuratora oświaty (na żądanie). 

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami 

postępowania powypadkowego zaznajamia się: 

• poszkodowanego pełnoletniego; 

• 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. 

 

 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, 

§ 48-49 r.b.h.p 
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• 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. 

 

 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.  
 

§ 50-51 r.b.h.p 

 

Podstawa Prawna: 

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób  

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r., poz. 737) - 

u.w.c.z, 

• rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dz. U. z  2003 r.  

nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - r.b.h.s, 

• rozporządzenie rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy (dz.U.z 2009 r. nr 105, poz. 870) - r.o.p.w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


