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PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

W SAMORZĄDOWYM LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. R. TRAUGUTTA W ZGIERZU 
 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dn.14.12.2016 r. 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. (Dz.U.   

    2016 poz.904). 

3. Ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich   

    Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. mn. - tekst jednolity Dz. z 2002r. 

    Nr 11 poz. 109 z /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./ 

6. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 783). 

7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U, Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

8. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r.  

    w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania  

    demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

9. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996 r. Nr 67,   

     poz.329 z późn. zm./ 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 
      31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

      działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
      i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Dz. U. Nr 26, poz. 

11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  
      oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357). 
  
12. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia   
      przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: 
      Dz.U. 2017 poz.   957 tekst jednolity Art. 5 ust.1 p. 2.  

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie  ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., 
poz. 703). 

14. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.:       

      Dz.U. z 2017 r., poz. 1204). 
15. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  
      zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1866). 
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
      22 lipca 2016r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze  
      terrorystycznym (Dz.U z 2016 r. poz.1092). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

      w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty, działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r.,  

      poz. 1249) 

18. Statut Szkoły. 
 
 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-marca-2017-r.-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-dla-publicznych-szkol-dz.u.-z-2017-r.-poz.-703-14520.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-5-grudnia-2008-r.-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1866-4272.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-5-grudnia-2008-r.-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1866-4272.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-5-grudnia-2008-r.-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1866-4272.html
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 WAŻNE TELEFONY:  
 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: 42 718 31 79  
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 42 716-42-13, 693-003-064  
- Poradnia Zdrowia Psychicznego: 42 7144229  
- Policja: 997 

- Infolinia Policji: 800120226  
- Straż Pożarna: 998 

- Pogotowie Ratunkowe: 999 

- Europejski Telefon Alarmowy: 112 

- Pogotowie Energetyczne: 991 

- Pogotowie Gazowe: 992 

- Pogotowie Ciepłownicze: 993 

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994 

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987  
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 42 719 06 33 

  
- Telefony zaufania:  
· Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny) - prowadzony przez 

Fundację Dzieci Niczyje: 116 111 

· Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel.: 800 12 12 12 

(bezpłatny) 

· Pomarańczowa Linia - pomoc rodzicom, których dzieci piją  

· tel.: 801 140 068  
· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska 

Linia"-tel.: 800 120 002 
     Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” tel.: 801140068  

· Pomoc psychologiczna i prawna tel.: 22 666 28 50 

· Policyjny telefon zaufania tel.: 800 312 271 

 

Pracownicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego dbają o dobry 

klimat szkoły i zapewniają swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa 

poprzez: 

- monitoring wizyjny 

- wprowadzone identyfikatory dla każdego ucznia 

- księgę wejść i wyjść osób z zewnątrz 

- prowadzone przez nauczycieli dyżury w czasie przerw 

- rodzice uczniów są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku 

naruszenia obowiązujących w liceum zasad określonych w Statucie 

i Regulaminach Szkoły 

http://www.brpd.gov.pl/
http://www.niebieskalinia.info/
http://www.niebieskalinia.info/
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- w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia zapewniamy niezbędna opiekę 

medyczną, wzywamy pogotowie 

Dyrektor decyduje o uruchomieniu, wstrzymaniu lub kontynuowaniu 

procedury. 

Rodzice na zebraniach zapoznawani są z przepisami obowiązującymi w danej 

placówce. 

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkołę. Policja wzywana jest w 

następujących przypadkach: znalezienia na terenie szkoły nielegalnych 

substancji, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne 

substancje psychoaktywne, gdy zachowania uczniów zagrażają bezpieczeństwu 

innych, kradzieży lub innych wykroczeń. 

Naszym celem jest: wyznaczanie jasnych reguł postepowania w sytuacjach 

kryzysowych, wprowadzenie w życie jednolitych zasad postępowania 

wykluczających czynnik przypadkowości zwiększenie wychowawczej roli 

szkoły, współpraca z rodzicami, promowanie zachowań pozytywnych, 

promujących zachowanie bezpieczeństwa na terenie liceum. 

  

 

 

 

DZIAŁANIA PREWENCYJNE - procedury postępowania 
 

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, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego 

i dyrektora szkoły. 

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 placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym. 
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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 ds. nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej 

środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 

ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie 

nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

6. Jeżeli zachowania 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 wewnętrzny regulamin szkoły. 

7. 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 par.2 kodeksu 

postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 
 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

powinien podjąć następujące kroki: 

l. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawiano samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, 
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bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 

policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie 

ukończy 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to 

dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policję (specjalistę ds. 

nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji. 
 

 

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą swym 

wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące działania: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do 

czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję 

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość 

torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania 

nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły 

wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 

policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył 

substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

w Polsce karalne jest: 

• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych; 

• wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia 

oraz nakłanianie do użycia; 

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu 

przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest 

uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. 
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Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych 

czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać 

policję. 

uczeń jest sprawcą/ofiarą czynu karalnego 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie 

ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku 

popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuraturę 

lub policję. 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły  

2.  Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę  

4.  Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy  

5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana 

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z 

przestępstwa i przekazuje je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły 

używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący 

z kradzieży). 
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Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 
karalnego: 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej 

udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń  
 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły  
 

3. Powiadomienie rodziców ucznia  
 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

broni, materiałów wybuchowych: 

 W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy 

zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, 

uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - 

tel. 997 lub 112. 
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Procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego: 

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

2. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Miejską. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona 

dalsze kierowanie akcją. 

4. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego 

pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić 

zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. 

Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej 

niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki 

i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób 

z zagrożonego miejsca. 

Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 

- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja 

telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), 

- treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku 

wybuchowego; numer telefonu, na który przekazano informację 

o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu 

i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego 

przedmiotu. 

Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

 

 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie 

zagrożenia bombowego: 

   

           l.      Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba  

           przez niego wyznaczona. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby 

pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie 

gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona 

dalsze kierowanie akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 
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5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, 

użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce 

pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów 

nieznanego pochodzenia. 

6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) 

oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują 

służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. 

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy 

powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, 

pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę. 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku 

wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione 

i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji. 

     Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia 

„bomby”: 

       l. Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” należy zastosować 

się do poleceń policji. 

2. Ciekawość może być niebezpieczna - należy jak najszybciej oddalić 

się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować 

o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej 

lub kierujących się w jej stronę. 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie 

udać się do wyjścia, zgodnie z planem ewakuacji szkoły. 

     Informacja o podłożeniu bomby 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

- słuchaj uważnie, 

- zapamiętaj jak najwięcej, 

- jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę - jeśli nie - spróbuj 

zapisywać informacje, 

- zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego 

oraz wszelkie dźwięki w tle, 

- nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 

- jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego - 

zapisz ten numer, 

- jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał 

przekażesz ją policji. 
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2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów 

alarmowych. 

3. Zaalarmuj dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania. 

5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów w sposób 

niewywołujący paniki! 

6. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych - 

plecaków, reklamówek itp. 

7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu 

gazu i prądu. 

9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go 

i nie otwieraj. 

10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 

11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich 

zaleceń. 

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 

           l .Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym — głównie uczniom, nie 

narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów w sposób nie 

wywołujący paniki! 

5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą 

instrukcją. 

6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu 

gazu i prądu. 

8. Otwórz okna i drzwi. 

9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 
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10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych 

(radiotelefonów, telefonów komórkowych). 

      11.    Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

          Po wybuchu bomby: 

       l . Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, 

jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie 

zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij 

działania odpowiednie do sytuacji. 

6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 

 

Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki 

lub koperty: 

 

1. Nie opróżniaj zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie 

przenoś paczki lub koperty. 

2. Nie wdychaj oparów, dotykaj , sprawdzaj smaku, przypatruj się 

z bliska. 

3. Zabezpiecz miejsce przed innymi osobami. 

4. Powiadom policję lub straż pożarną, pozostań do ich dyspozycji, 

udzielając niezbędnych informacji. 

 

Jeśli przesyłka została otwarta, pamiętaj o zasadach ostrożności: 

 1. Nie naruszaj jej zawartości (nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj). 

 2. Zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

 3. O ile to możliwe, przykryj nieznana substancję folia lub innym 

materiałem, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się. 

 4. Opuść pomieszczenie i zamknij drzwi. 

 5. Umyj dokładnie ręce. 

 6. Odizoluj osoby, które miały kontakt z otwartą przesyłką. 

 

 

 

 



 

14 

 

Procedura postępowania, gdy nastąpiło skażenie szkoły substancją 

biologiczną/chemiczną lub 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. 
 
Procedura postępowania, gdy szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte natychmiast: 
 
 

Należy wówczas: 
 
1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 

ścierać cieczy; 
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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, jeśli miał 

miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą z 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 biologicznych lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - 

częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 

pochłanianiem substancji; 
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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. 
 
 

Procedura postępowania, gdy szkoła została skażona substancją 

chemiczna/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte późno: 

 
 
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. 
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Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujących się na terenie 

szkoły: 

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

obcą. 

2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby 

obcej na terenie szkoły. 

3. 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. 

4. W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły, 

pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły. 

5. 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 pójścia należy 

wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie 

zajęć edukacyjnych: 

1. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego 
interwencji lekarza (powierzchowne otarcia naskórka, stłuczenia itp.) 

a) Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu 

pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ 

wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń lub pracownik 

obsługi szkolnej. 

b) W razie nieobecności pielęgniarki, ucznia należy odprowadzić do 

sekretariatu szkoły, gdzie pomocy udzieli mu osoba mająca przeszkolenie 

w tym zakresie. 

c) O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły 

lub jego zastępcę. 

d) Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych 

narzędzi, nauczyciel natychmiast zabezpiecza je, uniemożliwiając ich dalsze 

użytkowanie. 

 

2. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji 
lekarza: 
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a) Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga 

specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić ucznia do gabinetu 

pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia. 

b) W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast 

wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu 

dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

c) Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby 

przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast 

niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

e) Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp. 

f) Wypadki wymagające interwencji lekarskiej, powodujące zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych — dodatkowo należy zgłaszać na piśmie. 

g) Każdy ww wypadek podlega rejestracji i wymaga sporządzenia 

dokumentacji powypadkowej, w której określa się przebieg wypadku oraz który 

wskazuje osobę (wychowawcę, nauczyciela) bezpośrednio sprawującego opiekę 

nad uczniem w momencie nieszczęśliwego zdarzenia. 

 

3. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 
uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

a) W sytuacji, kiedy nastąpił wypadek zbiorowy lub ciężkie uszkodzenie ciała 

należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia 

osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują 

natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

b) Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast 

wzywa na jego miejsce dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

c) Dyrektor szkoły, jego zastępca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców 

(opiekunów prawnych), policję, prokuraturę, sanepid (w przypadku zatruć), 

oraz organ prowadzący. 

d) Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by 

było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

e) Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję 

badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, 

który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 
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Zawiadomienie o wypadku: 

Szkoła niezwłocznie o każdym wypadku zawiadamia: 

rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, organ prowadzący 

szkołę, o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym — prokuraturę, 

kuratora oświaty, o wypadku do którego doszło w wyniku zatrucia — 

inspektora sanitarnego, o wypadku, w którym uraz spowodowany jest 

agresywnym zachowaniem osoby trzeciej policję. 

 

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka: 
 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18-tu lat, jest 
ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  
 
1. Sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy 
klasy/pedagogowi szkolnemu/dyrektorowi szkoły. 

2. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych 
przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami 
oraz uczniem, w obecności wychowawcy. 

3. Pedagog szkolny powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej 
dziecka na podstawie rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą 
i rodzicami oraz plan pomocy dziecku, który uwzględniałby przede 
wszystkim sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia 
jakie szkoła może zaoferować dziecku a także informację o 
specjalistycznych placówkach pomocy dziecku jeżeli istnieje taka potrzeba. 

4. Ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy dziecku, poprzez 
określenie sposobu powstrzymania przemocy wobec dziecka, zobowiązanie 
do skonsultowania dziecka i rodziny z odpowiednimi profesjonalistami, 
ustala harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi 
rodzinę w sytuacji przemocy wobec dziecka. 

5. Informuje o konsekwencjach prawnych przemocy wobec dziecka 
i obowiązkach szkoły zgłaszania do Prokuratury i Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich przemocy wobec małoletniego. 

6. W razie potrzeby dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa do Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do 
Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Równolegle inicjuje interwencję 
w środowisku ucznia wszczynając procedurę „Niebieskich Kart”. 

7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań 
proponowanych przez szkołę dyrektor szkoły składa niezwłocznie 
zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury lub wniosek 
o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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Procedura postępowania w przypadku zachowania agresywnego: 

 
1. Przerwanie zachowania agresywnego, rozdzielenie stron, zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa uczniom. 
2. Ustalenie granic, nie dopuszczanie do przejawów agresji wobec 

siebie, jako osoby interweniującej. 
3. Poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu, który bezzwłocznie 

zawiadamia dyrektora, pedagoga o zaistniałej sytuacji. 
4. W razie konieczności ofierze zapewnia się opiekę medyczną 
5. Powiadomienie rodziców agresora i ofiary o zajściu. 
6. Poinformowanie rodziców ofiary o możliwości poinformowania 

policji o zdarzeniu.  
7. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniami 

w obecności rodziców, pedagoga, dyrektora. 
8. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 

poszkodowany) podpisanie kontraktu nad wypełnieniem którego czuwa 
wychowawca. 

9. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem sankcji 
w stosunku do ucznia/uczniów w oparciu o Statut Szkoły. 

10. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej 
informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów 
konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

Rodzice uczniów przejawiających poważne problemy emocjonalne są informowani 
o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. 

Decyzje o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice. 

Po wyczerpaniu powyższych kroków, w przypadku notorycznie 
powtarzających się agresywnych zachowań ucznia lub ciężkiego 
uszkodzenia ciała, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu 
policji i dalszym postępowaniu. 
 

     Procedura postępowania w przypadku kradzieży 
 
 

1. Zatrzymać ucznia podejrzanego o kradzież. 
2. Wezwać wychowawcę lub pedagoga. 
3. Zawiadomić dyrektora szkoły. 
4. Ustalić, co zostało skradzione oraz jaka jest wartość tej rzeczy. 
5. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia i dowody. 
6. Ustalić okoliczności zdarzenia (rozmowy z podejrzanymi, poszkodowanymi, 

świadkami). 
7. Wezwać policję (w zależności od wartości skradzionej rzeczy). 



 

21 

 

8. Zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów; podejrzanego/sprawcy 
i przeprowadzić rozmowę z podopiecznymi w ich obecności. 

9. Poinformować strony o sankcjach. 
   10.Doprowadzić do zwrotu skradzionej rzeczy lub ustalić formę rekompensaty, 
jeśli rzecz uległa zniszczeniu. 
   11.Gdy nie można ustalić sprawcy, napiętnować czyn wobec wszystkich uczniów 
i wezwać ich do czujności. 

 
 

 
 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły przez 

uczniów: 

 
1. Gdy dojdzie do zniszczenia mienia szkoły lub innej osoby należy 

zatrzymać sprawcę. 
2. Sprawdzić, co i w jakim stopniu zostało zniszczone i zabezpieczyć 

mienie/miejsce zajścia. 
3. Ustalić kto był świadkiem zdarzenia. 
4. Jeśli mienie jest własnością innego ucznia lub pracownika szkoły, ustalić 

kto to jest. 
5. Zawiadomić dyrektora szkoły.  
6. Przeprowadzić rozmowy ze sprawcą/sprawcami oraz świadkami. 
7. Oszacować wartość zniszczonego mienia. 
8. Zawiadomić rodziców sprawcy/sprawców. 
9. W poważnych przypadkach zawiadomić sąd rodzinny i/lub policję. 
 

Procedura postępowania w przypadku zachowań autodestrukcyjnych: 

 
1. Określić rodzaj zdarzenia. 
2. Przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce, zapewnienie 

bezpieczeństwa. 
3. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia (informacje 

przekazać lekarzowi, policji, rodzicom). 
4. W razie konieczności wezwać pomoc - pogotowie, policję. Zadbać, aby 

interwencja przebiegała spokojnie. 
5. Ocenić ryzyko dalszego zagrożenia podopiecznego (możliwość 

hospitalizacji ucznia). 
6. Zawiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcę, rodziców, 

prawnych opiekunów, pedagoga. 
7. Chronić dziecko przed zbędnym kontaktem z czynnikami stresującymi 

mediami, świadkami. 
8. Zapewnić pomoc psychologiczną. 
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9. Zmobilizować rodzinę do podjęcia wsparcia dziecka, zapewnić 
bezpieczeństwo, konsultację psychiatryczną, terapię. 
 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia 

próby samobójczej u ucznia: 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia powołany zostaje zespół 

interwencyjny w składzie: 

 dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca. 
 

W stosunku do ucznia będącego w kryzysie członkowie zespołu kryzysowego 

podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

1. Ustalają, które z przesłanek świadczących o skłonnościach autodestrukcyjnych 
występują u danego ucznia. 
 
2. Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 
ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia 
przyczyn zmian w zachowaniu ucznia. 
 
3. Informują rodziców o obserwacjach szkoły i zagrożeniu. 
 
4. Zacieśniają współpracę z domem rodzinnym i ustalają zasady wzajemnych 

kontaktów. 
 
5. Otaczają ucznia i rodziców opieką pedagoga szkolnego, psychologa lub w 
zależności od sytuacji również psychoterapeuty. 
 

Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji, że uczeń 

zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, 

rodziny, osób postronnych): 
 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia powołany zostaje zespół kryzysowy 

w składzie: 

 dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca. 
 

Zespół od chwili powzięcia takiej informacji: 
 
1. Nie pozostawia ucznia znajdującego w kryzysie samego i próbuje 
przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce. 
 
2. Podejmuje próbę oceny realności zagrożenia (wywiad z osobą przekazującą 
informację oraz z samym uczniem). 
 
3. Informuje o zaistniałej sytuacji i o zagrożeniu rodziców. 
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4. 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). 
 
5. Uczeń zostaje otoczony opieką pedagoga szkolnego, psychologa lub w 
zależności od sytuacji również psychoterapeuty. 
 
 
 
 
 

 Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą: 
 
Po uzyskaniu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą powołany zostaje 

zespół kryzysowy w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny 

i wychowawca. 
 
Zespół podejmuje następujące działania: 
 
1. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem 
tajemnicy Rady Pedagogicznej w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji 
zachowania ucznia przez wszystkich nauczycieli. 
 
2. Dokonuje diagnozy ryzyka utrzymywania się zagrożenia ponowienia próby 

samobójczej. 
 
3. Planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty. 
 
4. Mobilizuje rodzinę, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła 

bezpieczeństwo. 
 
5. Otacza ucznia szczególną życzliwością, bez obiecywania zachowania 
tajemnicy o podjęciu próby samobójczej. 
 
6. Obserwuje zachowania ucznia w szkole. 
 
7. W miarę możliwości ustala powody, dla których uczeń próbował popełnić 

samobójstwo. 
 
8. Informuje ucznia i rodziców o wszystkich dostępnych ośrodkach wsparcia 
(zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w tym placówki, w których można uzyskać 
pomoc). 
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Każdy nauczyciel w przypadku zaobserwowania lub otrzymania informacji 

o sytuacjach opisanych powyżej powinien niezwłocznie poinformować 

dyrektora szkoły. 

 
 
 
 
Procedura postepowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy: 
 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powiadamia 
o zdarzeniu wychowawcę ucznia, pedagoga i dyrektora szkoły. 
 
2. Wychowawca, pedagog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy 
udzielając jej wsparcia i porady. 
 
3. Wychowawca i pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych 

świadków. 
 
4. Wychowawca/pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza 

dowody - 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 oraz w miarę możliwości ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

 
5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia 
o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady (możliwość zgłoszenia 
przestępstwa oraz pomocy psychologicznej). 
 
6. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły 
przeprowadzana jest rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy. 
 
7. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa telefonicznie lub pisemnie rodziców 
ucznia-sprawcy do szkoły. 
 
8. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia, a także 
z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach 
dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 
 
9. Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania - sprawca obligatoryjnie 
zobowiązanie do usunięcia z sieci obraźliwych treści i zadośćuczynienia za 

wyrządzone szkody. 
 
10. Nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice, wychowawca i pedagog 

szkolny. 
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11. Wychowawca/pedagog monitoruje sytuację ucznia (ofiary) sprawdzając, czy nie 
są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony 
sprawcy. 
 
12. Zdarzenie dokumentuje wychowawca spisując możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń. 
 
13.  W przypadku gdy nie można ujawnić sprawcy cyberprzemocy dyrektor szkoły 

za zgodą osób poszkodowanych zgłasza sprawę na policję. 
 

 
 
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia 

napastnika na teren szkoły: 

Wtargnięcie napastników do obiektu: 

Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj 

się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do 

pomieszczenia zabicie kolejnych osób. 
  
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. 
 
Zaopiekuj się uczniami z SLO i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy 

zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą 

mieć problemy z opanowaniem emocji. 
 
Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały 

telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń 

i zachęcić napastnika do wejścia. 
 
Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji -

przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły - niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji.  
 
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. 
 
Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 

który może zostać zauważony przez napastników. 
 
Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca 

cień i może zostać zauważone przez napastników. 
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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. 
 
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. 
  
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. 
 
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. 
 
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą: 
 
Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być 

uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników; 
 
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby 

oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej; 
 
Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku 

ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako 

próba oporu; 
 
Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji 

patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji; 
 
Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać 

uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji; 
 
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; 
 
Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą 

zostać ukarane przez zamachowców; 
 
Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku 

czy agresji i zostać ukarane; 
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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; 
 
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji 

obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje 

od reszty; 
 
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; 

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

będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek. 

 

W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

Podczas działań służb ratowniczych: 

1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie 

zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

2. Zachowuj ciszę. 

 Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby 

zrobią to same. 

4.  Stosuj się do wszystkich poleceń służb. 

5.  Nie trzymaj nic w rękach. 

6.  Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji. 

7.  Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów. 

8.  Poddaj się kontroli bezpieczeństwa. 

9.  Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je 

służbom ratowniczym. 

 

Nauczycielu — po zakończeniu akcji: 

- sprawdź obecność uczniów w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili 

budynek, o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję, 

- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,  

- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły 

Nauczycielu! W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 
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1. Nakaż uczniom położyć się na podłodze. 

2. Staraj się uspokoić młodzież. 

3. Dopilnuj, aby uczniowie nie odwracali się tyłem do napastników w przypadku 

polecenia przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby uczniowie wykonywali je 

spokojnie - gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 

 

Po opanowaniu sytuacji: 

 

- upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej 

nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 

- zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych, 

- udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

- w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do 

sytuacji działania. 

 

Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania pornografii  przez 

ucznia: 

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. 
 

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. 
  

Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 
pracownikom szkoły. 
 

Wychowawca klasy i pedagog szkolny winni 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. 
 

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

Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 


