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1. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ 

WEWNĘTRZNYCH 

1.1. PROCEDURA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ SZKOŁY UŻYWA 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, 

BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI. 

1.2. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE 

SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW. 

1.3. PROCEDURA W PRZYPADKU GDY NA TERENIE SZKOŁY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE 

SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK LUB SUBSTANCJE 

PSYCHOAKTYWNE 

1.4. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ 

POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK. 

1.5. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO 

LUB PRZESTĘPSTWA. 

1.6. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU 

KARALNEGO. 

1.7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE. 

1.8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 

ZACHOWANIA UCZNIA. 

1.9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STOSUJE AGRESJĘ 

SŁOWNĄ (WULGARYZMY) 

1.9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI 

OSOBISTEJ UCZNIA. 

1.10. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW ORAZ 

EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO. 

1.11. ROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ OBRAŻA NAUCZYCIELA 

LUB PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO. 

1.12. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW oraz 

EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO. 

1.13. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. 

1.14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA ZAJĘĆ, 

ŚWIETLICY LUB SZKOŁY PRZEZ UCZNIA 

1.15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY ZŁAMIE ZAKAZ 

DOTYCZĄCY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

1.16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA W SZKOLE 

1.16.1 Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia w szkole 

1.17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY LUB 

WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH 
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1.18.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PEDOFILII 

W SZKOLE 

1.19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PRZYPADKÓW ROZPOWSZECHNIANIA 
PORNOGRAFII W SZKOLE PRZEZ UCZNIA 

1.20.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 
PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW 

1.21.PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 
NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH UCZNIÓW W SZKOLE 

2.  PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ 

ZEWNĘTRZNYCH  

2.1. EWAKUACJA W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY – ZASADY POSTĘPOWANIA PO 

OGŁOSZENIU ALARMU 

2.2. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY 

BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB 

PRZEDMIOTÓW. 

2.3. MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU 

TERRORYSTYCZNEGO 

2.4. WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA (TERRORYSTY) DO SZKOŁY 

2.5. INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

3. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE 

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

3.1. DOSTĘP DO TREŚCI SZKODLIWYCH, NIEPOŻĄDANYCH, NIELEGALNYCH 

3.2. CYBERPRZEMOC 

3.3. NARUSZENIA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE NIEODPOWIEDNIEGO LUB NIEZGODNEGO 

Z PRAWEM WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB WIZERUNKU DZIECKA  

I PRACOWNIKA SZKOŁY 

3.4. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECI W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM KORZYSTANIEM  

Z INTERNETU 

3.5. NAWIĄZYWANIE NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW W INTERNECIE - UWODZENIE, 

ZAGROŻENIE PEDOFILIĄ 

3.6. SEKSTING, PROWOKACYJNE ZACHOWANIA I AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA JAKO 

ŹRÓDŁO DOCHODU OSÓB NIELETNICH 

3.7. BEZKRYTYCZNA WIARA W TREŚCI ZAMIESZCZONE W INTERNECIE, 

NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIENIA TREŚCI PRAWDZIWYCH OD NIEPRAWDZIWYCH, 

SZKODLIWOŚĆ REKLAM 

3.8 ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO 

 

4. PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI 

4.1. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ 

4.2. PROCEDURY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNĄ 
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Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. 

U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 

z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą / 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach 

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

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

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. 

Nr 24, poz. 198/. 

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

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

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

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

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

329 z późn. zm./ 

8. 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 

9. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Art. 415, Art. 426, Art. 427 

10. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Art. 1, Art. 10, Art. 115) 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 1, Art. 5. 

12. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.  o działaniach antyterrorystycznych - 

określająca zasady funkcjonowania organów i urzędów państwa wypadek 

zagrożeń terrorystycznych oraz procedury przeciwdziałania i zapobiegania 

działalności terrorystycznej (Art. 1, Art. 2). 

13. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Art. 6) 

 

 

 

 



5 

 

1. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH. 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE NAUCZYCIELA: 

1.1. W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ SZKOŁY UŻYWA 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN 

ODURZENIA BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE  

O DEMORALIZACJI: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy ucznia.  

2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), 

przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę w rodzicami oraz  

z uczniem w ich obecności.  

4. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do odpowiedniej 

poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym.  

5. Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają 

wiarygodne informację o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia 

pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i sąd rodzinny.  

1.2. W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ 

UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW: 

1. Powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego życie i zdrowie.  

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

udziela pomocy medycznej.  

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

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia  

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

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz po ustaleniu stanu zdrowia ucznia  

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

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

alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. 
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Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień , o czym 

powiadamia rodziców/opiekunów.  

6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia na terenie szkoły pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji 

bądź sądu rodzinnego.  

1.3. W PRZYPADKU GDY NA TERENIE SZKOŁY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE 

SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK, POWINIEN 

PODJĄĆ DZIAŁANIA: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do przyjazdu policji. 

Próbuje w zakresie działań pedagogicznych ustalić do kogo dana substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.  

3. Po przejeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

1.4. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA 

PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK, POWINIEN 

PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 

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

żądać okazania substancji. Może domagać się okazania zawartości torby szkolnej, 

kieszeni w odzieży ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek  

z substancją. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.  

2. O swych spostrzeżeniach informuje dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów ucznia  

i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.  

3. W przypadku gdy uczeń odmawia wydania substancji i okazania zawartości kieszeni 

ubrania, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży  

i przedmiotów należących do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją 

do analizy.  

4. Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu przekazuje 

ją jednostce policji.  

5. Nauczyciel stara się ustalić, od kogo uczeń otrzymał substancję. Całe zdarzenie 

dokumentuje notatką wraz z spostrzeżeniami.  

1.5. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU 

KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA:  

1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  
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3. Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, dyrektorowi pod 

opiekę.  

4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy.  

5. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.  

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje je policji.  

1.6. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ 

CZYNU KARALNEGO: 

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając 

lekarza gdy ofiara doznała obrażeń.  

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.  

4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

1.7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE: 

1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej  

i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.  

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności  

i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.  

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.  

4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz 

z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.  

5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia.  

6. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii  

w dalszej edukacji ucznia.  

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni,  

a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje 

zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.  

8. Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje 

członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.  
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1.8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU 

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie 

zachowanie.  

2. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając 

uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat 

przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.  

3. Zwraca się z prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: 

przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na 

temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego  

4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami 

(pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca może zasugerować rodzicom skierowanie 

dziecka na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. 

prowadzenia ucznia.  

5. Na prośbę rodzica uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  

6. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, 

dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu 

Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

1.9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STOSUJE AGRESJĘ 

SŁOWNĄ (WULGARYZMY) 

 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem w celu wyjaśnienia powodu agresji oraz 

uświadomienie uczniowi skutków takiego zachowania. 

2. Wpisanie uwagi do dziennika, dzienniczka. 

3. Powiadomienie wychowawcy. 

W przypadku braku poprawy: 

1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem. 

2. Powiadomienie rodziców. 

3. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów,                                                                                     

przeprowadzona zostaje rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców. 

4. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków 

oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora. 

5. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich. 
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1.10 ROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ OBRAŻA 

NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO. 

1. Zgłoszenie problemu wychowawcy ( wpis uwagi do dziennika ). 

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania. 

3. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub innego pracownika  

w obecności osób trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków 

zdarzenia. 

4. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę problem wygasa, ale zachowanie ucznia jest 

pod obserwacją. 

5. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża 

powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły. 

6. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub innego pracownika powtarza się,  

o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja. 

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego. 

1.11 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI 

OSOBISTEJ UCZNIA 

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających  Karty 

Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się 

wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.  

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem)  

1. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.  

2. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje 

w postaci:  

 upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,  

 upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.  

3. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie 

godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają 

poinformowani zainteresowani.  

4. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego 

dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników 

postępowania.  

3. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenie 

godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy 

kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne 

zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.  
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4. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie 

wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.  

1.12. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW  

oraz EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO. 

1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).  

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do 

szkoły.  

3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia 

tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.  

4. Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi wykaz 

uczniów, którzy maja nieusprawiedliwione nieobecności.  

5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub 

szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę 

wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.  

6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz 

pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów 

ucznia.  

7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez 

wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu 

wyjaśnienia nieobecności dziecka.  

8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty 

u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten 

fakt.  

9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej 

przez siebie lekcji.  

10. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często 

powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku 

na stronie z uwagami.  

11. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania 

indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora 

szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, 

wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, 

że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.  
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12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej 

obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże 

grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 121 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 1996 

r. nr 146, poz. 680).  

1.13. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania 

uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:  

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.  

 Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,  

 Zgłosić fakt do wychowawcy klasy , a w przypadku jego nieobecności w szkole 

do dyrektora,  

 Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności 

udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź 

uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - 

konfrontacji zdarzenia.  

3. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy, jak  

i ofiary zdarzenia).  

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwag do dziennika 

bądź też naganę wychowawcy klasy.  

5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem psycholog szkolny sporządza notatkę, którą 

podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce 

indywidualnej agresora.  

6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor zgłasza sprawę 

agresji fiz. na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora. 

1.14. PROCEDURA POSTĘTOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA 

ZAJĘĆ, ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB SZKOŁY PRZEZ UCZNIA.  

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący 

zajęcia po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje 

wychowawcę oraz dyrektora szkoły. 



12 

 

2. Wychowawca lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel prowadzący zajęcia 

próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności na zajęciach, 

pozostawiając klasę pod opieką innego nauczyciela. 

3. Wychowawca lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel prowadzący zajęcia 

powiadamia rodziców o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu 

z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i wspólnie               

z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich 

obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć,          

a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Rozmowa dotyczy także 

konsekwencji dla ucznia zgodnie ze statutem szkoły. Sporządzają notatkę ze 

spotkania. 

5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów  wychowawca ponownie wzywa 

rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły i w obecności pedagoga przeprowadza 

koleją rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Wspólnie 

opracowuje się kontrakt, określa sposoby pomocy uczniowi oraz częstotliwość  

i rodzaj kontroli jego zachowania. 

6. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego pedagog                         

w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny. 

7. Ucieczki z zajęć lekcyjnych nie podlegają procedurze zwalniania i usprawiedliwiania 

nieobecności a także mają odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania ucznia, 

zgodnie ze statutem szkoły. 

1.15. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY ZŁAMIE ZAKAZ DOTYCZĄCY 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, KTÓRE NAGRYWAJĄ LUB ODTWARZAJĄ 

DŹWIĘK I OBRAZ.  

1. Nauczyciel zwraca uwagę uczniowi i przypomina o konieczności wyłączenia  

urządzenia na terenie szkoły.  

2. W przypadku nie zastosowania się ucznia do regulaminu – nauczyciel wpisuje uwagę 

do dziennika. 

1.16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA W SZKOLE 

I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

II. Definicja Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką 
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Szkoły (na terenie Szkoły lub poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką 

nauczycieli, zawody sportowe, olimpiady, „zielona szkoła”). 

III. Cele procedury - Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły 

gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

IV. Zakres - Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji 

zaistnienia wypadku ucznia. 

V. Osoby odpowiedzialne  

- Nauczyciele 

- Dyrektor 

- Pracownicy niepedagogiczni 

VI. Opis działań 

1. 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 (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik nr 1 do procedury); 

- 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 

- niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły. 

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

uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

3. Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel 

pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców 

poszkodowanego ucznia i ustala z rodzicami: 

- potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

- godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

4. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę  

i godzinę powiadomienia matki/ojca/opiekuna prawnego ucznia o wypadku. 

5. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) Nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku 

stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia do szpitala, przy nieobecności 

rodziców/ prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem przejmuje wychowawca klasy 

lub wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel. 

6. W przypadku lekkich urazów (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, opuchlizna, skaleczenie). Po udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub Dyrektor powiadamiając rodzica  
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o zdarzeniu ustala z nim potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego 

przyjścia rodzica (opiekuna), godzinę odbioru dziecka za szkoły w dniu zdarzenia. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć. 

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty. 

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

9. 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. 

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

terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. 

11. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego. 

W skład zespołu wchodzi Społeczny Inspektor Pracy oraz wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły pracownik przeszkolony w zakresie BHP.  

W przypadku gdy udział społecznego inspektora pracy jest niemożliwy Dyrektor 

Szkoły powołuje zespół z pracowników posiadających aktualne przeszkolenie BHP.  

Przewodniczącym zespołu jest Społeczny Inspektor Pracy lub wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły pracownik posiadający przeszkolenie BHP. 

Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową; 

- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy), 

sporządza protokół przesłuchania 

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania ( w obecności 

rodzica lub wychowawcy) 

- jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności 

wychowawcy, 

 a protokół przesłuchania odczytuje sięw obecności ucznia – świadka; 

- uzyskuje pisemne zgłoszenie wypadku od nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do 

procedury. 

- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju 

wypadku; 

- sporządza protokół powypadkowy; 

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły; 

- w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; 
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-  członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może 

złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym; 

-przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego  

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego; 

- z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego 

ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole; 

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, 

którzy potwierdzają to podpisem w protokole; 

- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się 

na ich wniosek; 

- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole; 

- 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 ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu; 

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego; 

- sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowy, 

zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

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. 

12. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach 

13. Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

VII. Techniki i narzędzia monitorowania 

Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod 

względem BHP). 

VIII. Analiza dokumentacji 

- Rejestr wypadków 
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- Protokoły powypadkowe. 

IX. Sposoby gromadzenia danych 

- Rejestr wypadków 

- Dokumentacja powypadkowa 

- Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do 

kontroli. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

2. Regulamin może być zmieniony w części lub w całości uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

 

1.16.1 Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia w szkole 

                                                                              Izdebno, dn. ………………………..………                                     

ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA 

1. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia, klasa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce wypadku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Data i godzina wypadku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania poszkodowanego ucznia, telefon: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Skutki wypadku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

6. Wstępne rozeznanie przyczyn i okoliczności wypadku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym 

uczniem w chwili wypadku 

………………………………………………………………………………………………… 

Podstawa prawna: & 41 ust. 2 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

…………………………………………… 

(podpis osoby zgłaszającej wypadek) 

1.17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA KRADZIEŻY 

LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia  

w szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, 

dokonanego przez ucznia. 

1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

 Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać 

podjęte bezzwłocznie  

 Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

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

opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły  

 Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży 

lub wymuszenia i przekazanie ich Policji  

 Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. 

wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego 

pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie 

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

Policja  

 We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu  

i ewentualnych świadków zdarzenia 

 Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy  

i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej 

rozmowy podpisaną przez rodziców 

 Należy powiadomić Policję. 

 Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 
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2. Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania 

karnego  

 

 Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania 

karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej winien przedstawić treść zawiadomienia.  

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

 Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.  

 Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po 

uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia  

z listy uczniów szkoły.  

 

1.18.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 

PEDOFILII W SZKOLE 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 

 w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga/psychologa szkolnego 

 w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji 

 następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację  

o stwierdzonym zagrożeniu 

 wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych 

form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie 

 w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu 

przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy 

molestowania 

 wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę  

z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia) 

 dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

 wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 

 dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania  

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na 

uczennicą/uczniem 
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1.19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PRZYPADKÓW 

ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE 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 winien podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów  

o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu 

działań 

 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. 

1.20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 

PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW 

W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności 

mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie 

powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły. 

 W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica 

świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za 

prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia. 

 Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 
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negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

 Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej 

sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

 W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem i itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

dyrektor szkoły winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania 

leży w kompetencji tych instytucji. 

 Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył  

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub 

regulamin szkoły. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

 Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

 Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala 

konieczność podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia 

opieki nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, 

które mogłyby być uznane za prostytuowanie się. 

1.21.PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 

NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH UCZNIÓW W SZKOLE 

 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę 

klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia 

zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

 W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 

zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 
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skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu 

zachowaniach. 

 Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem 

oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia. 

 Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego 

zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom 

informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego 

nadzoru nad nim 

 Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły  

i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze 

wspólne postępowanie z dzieckiem. 

 W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 

pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia 

wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich. 

 Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. 

gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po 

uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia 

najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. 

Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

  Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 

lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub 

regulamin szkoły. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

2.  PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

2.1. EWAKUACJA W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY – ZASADY POSTĘPOWANIA PO 

OGŁOSZENIU ALARMU 

CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej 

ewakuacji uczniów i pracowników. 



22 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA: Procedura określa tryb postępowania oraz 

uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie począwszy od 

stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów wskazujących na konieczność 

podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. 

PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY: 

1.  POŻAR – gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami. 

2. ZAMACH TERRORYSTYCZNY – otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego. 

3. ZAGROŻENIE NSCH – jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 

15 minut. 

4. ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ. 

5. INNE. 

Świadek niebezpiecznego zdarzenia (odbiorca informacji) zobowiązany jest natychmiast 

powiadomić dyrektora szkoły. 

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE: 

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku odbywa się z wykorzystaniem dzwonka 

szkolnego. 

2. W razie zagrożenia w budynku szkoły sygnałem alarmowym jest trzykrotny długi 

dzwonek (w przypadku braku energii elektrycznej dzwonek ręczny). 

3. W każdym przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji powtarzany jest słowny 

komunikat. Treść tego komunikatu może być następująca: 

,,UWAGA, ALARM, EWAKUACJA”, 

4. Komunikat o ewakuacji ogłasza osoba podejmująca decyzję o przeprowadzeniu 

ewakuacji lub wyznaczone przez nią osoby. W pierwszej kolejności jest to Dyrektor 

Szkoły lub osoba wyznaczona do sprawowania czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. Po przybyciu jednostki straży pożarnej lub policji, decyzję taką może 

nakazać jej dowódca. 

5 Komunikat o ewakuacji jest przekazany do woźnego szkolnego /lub osoby wyznaczonej 

przez Dyrektora/, który uruchamia sygnał alarmowy, a następnie otwiera drzwi 

wszystkich wyjść ewakuacyjnych . Na tej podstawie ogłasza się w klasach alarm  

i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji z pomieszczeń szkoły. 

6. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami 

procedury i zaistniałą sytuacją. 
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7. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się w rejonie szkoły. 

PO USŁYSZENIU ALARMU: 

1. Osoby mające dostęp do telefonu dzwonią do straży pożarnej, podając co się pali / 

rodzaj obiektu /, adres i swoje imię i nazwisko. 

2. Sprzątaczki i pozostali pracownicy obsługi natychmiast otwierają drzwi ewakuacyjne 

na zewnątrz budynku i pomagają wyprowadzić dzieci, kierując je na boisko szkolne lub 

inne miejsce przeznaczone do ewakuacji. 

3. Osoby, pod których opieką przebywają dzieci, mają za zadanie zająć się tą grupą, jej 

ewakuacją i bezpieczeństwem. 

4.Jeżeli dyrektor prowadził zajęcia, po wyewakuowaniu swojej klasy z budynku szkoły 

opiekę nad jego grupą przejmuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik 

szkoły.  

5. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje uczniom powstać  

i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową odbywa się 

ewakuacja. Uczniowie muszą być poinformowani, gdzie znajduje się miejsce ewakuacji. 

6. Na czoło grupy wyznacza się nieformalnego przywódcę grupy klasowej. Dzieci 

zostawiają w klasie wszystkie przedmioty /torby,plecaki, teczki, kurtki itp. / 

7. Nauczyciel zamyka drzwi, ale nie na klucz, który pozostawia w zamku od strony 

zewnętrznej . Wychodzi , zabierając ze sobą dziennik. 

NA MIEJSCU EWAKUACJI: 

1. Na boisku szkolnym lub innym wyznaczonym miejscu nauczyciele sprawdzają 

obowiązkowo listę swojej klasy. 

2. W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast 

strażakom, niekoniecznie dowódcy, pytając strażaka o nazwisko. 

3. Po sprawdzeniu listy uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, 

zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe 

omdlenia, złamania, potłuczenia, itp. 

4. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. Niedopuszczalne jest rozejście się poszkodowanych uczniów do domów bez 

wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. 

6. Wskazana jest pełna informacja o tym zdarzeniu w dzienniku szkolnym. 
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PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA 

Dyrektor  szkoły lub osoba wyznaczona: 

1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia: 

• Służbę dyżurną PSP – tel. 998,  

• Pogotowie Ratunkowe – tel. 999,  

• Służbę dyżurną Policji – tel. 997,  

• Inne służby w zależności od potrzeb. 

2. Nadzoruje zabezpieczenie dokumentacji szkoły, ewakuację ważnego mienia, urządzeń, 

pieczęci i kasy. 

WOŹNY: 

1. Po otrzymaniu komunikatu o ewakuacji uruchamia sygnał alarmowy. 

2. Podejmuje działania ratowniczo – gaśnicze przy użyciu gaśnic proszkowych  do czasu 

przybycia jednostek ratowniczych. 

3. Współdziała z kierującym akcją ratowniczą. 

4. Po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu ewakuacji odwołuje alarm dwoma długimi 

dzwonkami. 

Po godzinach pracy szkoły woźny– w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne 

służby ratownicze - stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym 

zdarzeniu Dyrektora Szkoły. 

DYREKTOR SZKOŁY: 

1. Podejmuje decyzję o ewakuacji /pełna lub częściowa/ i nadzoruje przebieg ewakuacji. 

2. Nadzoruje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych. 

3. Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, 

wodnej, i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych. 

4. Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych. 

5. Zarządza ewakuację samochodów. 

6. Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia. 

7. Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./ 

8. Kieruje akcją ewakuacyjną i ratowniczą do czasu przybycia Państwowej Straży 

Pożarnej. 
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9. Przekazuje przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej następujące 

informację: 

• czy wszystkie osoby opuściły budynek szkolny; 

• o wyłączeniu głównego zasilania elektrycznego, (w przypadku niewyłączenia zasilania 

przekazuje informację o usytuowaniu głównego wyłącznika);o źródle zagrożenia i jego 

rodzaju. 

10. Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze. 

Osoba upoważniona przez dyrektora: 

1. Pod nieobecność Dyrektora Szkoły zarządza ewakuację i nadzoruje jej przebieg. 

2. Przeprowadza akcję ewakuacyjną dzieci i młodzieży, 

3. Zabezpiecza dokumentację szkoły. 

4. Na miejscu ewakuacji przyjmuje meldunki od wychowawców/ nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników o liczbie ewakuowanych osób. 

5. Składa meldunek Dyrektorowi Szkoły lub kierującemu akcją ratowniczą. 

WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE 

1. Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/. 

2. Nakazują opuszczenie szkoły. 

3. Przeliczają uczniów i kierują do wyjść ewakuacyjnych zgodnie ze schematem dróg 

ewakuacyjnych. 

4. Informują dyżurujących pracowników obsługi o opuszczeniu klas przez uczniów. 

5. Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klas/. 

6. Zwracają uwagę na zachowanie uczniów w czasie ewakuacji. 

7. Przeciwdziałają wszelkim objawom paniki. 

8. Pomagają osobom/uczniom/ poszkodowanym w akcjach ewakuacyjnych  

i ratowniczych. 

9. Po wyprowadzeniu uczniów na miejsce ewakuacji dokonują ponownego przeliczenia 

 i składają meldunek dyrektorowi Szkoły. 

10.Biorą udział w innych działaniach związanych z akcją ratowniczą oraz zabezpieczeniem 

dokumentów szkoły. 

11.Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają 

pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść 

ewakuacyjnych gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając 

powracaniu uczniów do budynku). 
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W przypadku, gdy uczniowie spędzają przerwę wewnątrz obiektu 

Uczniowie powinni natychmiast zgromadzić się przy drzwiach swojej klasy i czekać na 

polecenia nauczyciela pełniącego dyżur lub innego n-la, który przejmie opiekę nad ich 

grupą. 

Ruchem na poszczególnych piętrach kierują nauczyciele dyżurujący akurat wtedy na tych 

kondygnacjach. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim natychmiast ustalają, 

kto spośród nich zabiera wszystkie dzienniki lekcyjne  (w celu wyniesienia ich na 

zewnątrz budynku), a kto przechodzi na poszczególne korytarze, aby wspomóc przebieg 

ewakuacji i zaopiekować się klasami w miejscu zbiórki. 

Odpowiedzialność za klasę bierze ten nauczyciel, który ma następną lekcję z daną klasą, 

sprawdza obecność  na podstawie listy z dziennika lekcyjnego. 

Sprawdzenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach należy do obowiązków 

nauczyciela dyżurnego, który opuszcza korytarz jako ostatni. 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE: 

W każdym przypadku wymagającym ewakuacji pracownicy zobowiązani są do 

postępowania zgodnego z planem ewakuacyjnym szkoły oraz ewakuować się drogami 

ewakuacyjnymi określonymi w procedurze. 

SPRZĄTACZKI: 

• pomagają w ewakuacji, kierują ruchem przy wyjściach ewakuacyjnych; 

• sprawdzają, czy w toaletach, klasach i na korytarzach nie pozostała jakaś osoba. 

OBSŁUGA KUCHNI: 

• odłącza dopływ gazu przy pomocy głównego zaworu gazu; 

• ewakuuje wszystkie osoby na zewnątrz znajdujące się w pomieszczeniach kuchennych i 

jadalni. 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI: 

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń. 

2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe. 

3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych. 
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4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, 

pieczęcie, środki finansowe itp. 

5. Pozamykać okna. 

6. Osoby wytypowane do zadań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do 

przydzielonych im zadań. 

7. Wszyscy pracownicy powinni zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji 

postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji. 

8. Nie zamykać pomieszczeń na klucz. 

9. Nauczyciele/ wychowawcy informują dyżurujących pracowników obsługi o opuszczeniu 

klas przez uczniów. 

10. Nauczyciele i wychowawcy ponownie sprawdzają obecność na miejscu ewakuacji  

i przekazują informację do prowadzącego ewakuację. 

11. Na miejscu ewakuacji nauczyciele i uczniowie przebywają do czasu otrzymania 

stosownej informacji co do powrotu i kontynuowania nauki lub jej zakończenia. 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS/ NAUCZYCIELI 

1. Znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych. 

2. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji. 

3. Przeprowadzić próbną ewakuację klas w ramach ćwiczeń koordynowanych przez 

powołane do tego służby. 

4. Brać udział w akcji ewakuacyjnej i ratowniczej zgodnie z zasadami określonymi  

w procedurze. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wyznaczyć pracowników regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne 

mienie itp. 

2. Na terenie Szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje dyrektor, woźny 

oraz wyznaczone osoby funkcyjne. 

3. Poszczególne osoby zdają raport dyrektorowi lub wyznaczonej osobie o wykonanym 

zadaniu. 

 

WYKAZ  OSÓB   FUNKCYJNYCH   POZOSTAJĄCYCH NA   TERENIE   SZKOŁY 

1. DYREKTOR SZKOŁY   -   Elżbieta Gazda 

2. WOŹNE   

3. INNI PRACOWNICY WYZNACZENI PRZEZ DYREKTORA 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ 

ZABEZPIECZENIE BUTLI  Z GAZEM 

1. Woźne: Renata Pytlarczyk, Bożena Kępka 
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2. Pracownicy kuchni :Krystyna Hys, Stanisława Osiak 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWDZENIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

1. Pomieszczenia przedszkola na górnej kondygnacji  – sprzątaczka, która wychodzi 

jako ostatnia, sprawdza sale przedszkola, łazienkę i gabinet logopedyczny. 

2. Górna kondygnacja – woźna(II zmiana), a w razie jej nieobecności nauczyciel, 

który wychodzi ostatni. 

3.  Dolna kondygnacja – woźna(I zmiana), a w razie jej nieobecności nauczyciel, 

który wychodzi ostatni. 

4. Pomieszczenia kuchenne – pomoc kucharki 

2.2. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE 

SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH 

SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW. 

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.  

2. Powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły 

ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) oraz Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty.  

2.3. MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT ZACHOWAŃ W PRZYPADKU 

ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO  

 

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu 

jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości 

społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności 

za wspólne dobro. 

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU 

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób 

lub własności, w celu: 

 zastraszenia,  

 przymuszenia, lub  

 okupu. 

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 

zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, 

opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska. 
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W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne  

i komórki minersko - pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby 

zapobiegać i stawiać czoła atakom terroru. 

          Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia  

on "swoich" czy "obcych", natomiast broń palna jest skierowana przez  

terrorystę w konkretną osobę, porywa się określonego człowieka. 

          Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca 

wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą 

może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, emeryt czy też biznesmen 

wychodzący z banku. 

 

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków 

ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego z działaniami politycznymi! 

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. 

Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy". 

 

           Właściwe zachowanie w przypadku wstąpienia takiej sytuacji jest niezwykle 

ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. 

 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani 

lekceważyć. 

 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;  

 Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej 

rażenia. 

 

2. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM. 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków 

ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno 

dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. 

podczas zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, 

uroczystościach religijnych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba 

ludzi. 

 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;  
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 pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;  

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;  

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach 

tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez 

masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń. 

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu 

szczególnym wyglądem. 

 

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe - patrz 

punkt IV). 

 

3. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM 

 

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji. 

 

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach 

użyteczności publicznej: 

 pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub 

innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe  

i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.  

 zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być 

przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy  

z najbliższego otoczenia.  

Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać 

własnego bagażu bez opieki. 

 

Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie,  

że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt 

zgłosić: 

 służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej 

jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym.  
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Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom 

trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić 

przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 

 

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące Informacje:  

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

ujawniony podejrzany przedmiot);  

 treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego;  

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

jej przyjęcia;  

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu; 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie 

zagrożenia "bombowego". 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez 

narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.  

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją.  

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie 

celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora obiektu.  

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, 

piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  

i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

w danej instytucji.  

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli  

to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.  

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając 

rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).  

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 
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Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia "bomby". 

 Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń 

Policji.  

 Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się od miejsca zagrożonego 

wybuchem. Po drodze informuj jak największe grono osób, będących w strefie 

zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.  

 Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. 

supermarketach, halach widowiskowo - sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się 

do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób.  

 W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na 

siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.  

 Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu 

publicznego. 

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 

 Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną 

strefę  

 Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub 

ratowniczą  

 Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby  

 Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

pozostawionych bez opieki. 

2.4. WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA (TERRORYSTY) DO SZKOŁY 

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: 

 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 

  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 
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 Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 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 -  

w 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 

 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: 
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 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 

 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. 

 



35 

 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 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 

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

siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać 

potraktowane jako akt agresji 

 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 

 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 

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

skutki użycia gazu łzawiącego 

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne 

działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję 

ratunkową 

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje 

mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji 

zamachowców 

  Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki 

twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania 

zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, 

którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku 

  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 

 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. 
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2.5. INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

998 - Straż Pożarna, 

997 - Policja, 

 

3.PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE 

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

  
3.1. DOSTĘP DO TREŚCI SZKODLIWYCH, NIEPOŻĄDANYCH, NIELEGALNYCH 

3.2. CYBERPRZEMOC 

3.3. NARUSZENIA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE NIEODPOWIEDNIEGO LUB NIEZGODNEGO 

Z PRAWEM WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB WIZERUNKU DZIECKA  

I PRACOWNIKA SZKOŁY 

3.4. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECI W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM KORZYSTANIEM  

Z INTERNETU 

3.5. NAWIĄZYWANIE NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW W INTERNECIE - UWODZENIE, 

ZAGROŻENIE PEDOFILIĄ 

3.6. SEKSTING, PROWOKACYJNE ZACHOWANIA I AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA JAKO 

ŹRÓDŁO DOCHODU OSÓB NIELETNICH 

3.7. BEZKRYTYCZNA WIARA W TREŚCI ZAMIESZCZONE W INTERNECIE, 

NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIENIA TREŚCI PRAWDZIWYCH OD NIEPRAWDZIWYCH, 

SZKODLIWOŚĆ REKLAM 

3.8 ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO 
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 4. PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI 

4.3. PROCEDURY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNĄ 

4.1. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ 

 

1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy 

doraźnej oraz w sytuacjach wymagających nagłych interwencji. 

2. Pomoc kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły. 

 

Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczej 

 

1. Szkoła i policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń; 

2. Koordynatorami współpracy są wychowawcy, dyrektor szkoły oraz specjalista  

ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji; 

3. Do współpracy ze szkołą zobowiązani są również policjanci posterunku , w rejonie 

którego znajduje się szkoła; 

4. W celu ustalenia zakresu działań profilaktycznych, na terenie szkoły jednorazowo 

w ciągu roku szkolnego, przeprowadzana jest diagnoza potrzeb środowiska 

szkolnego; 

5. Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego oraz diagnozy środowiska lokalnego 

przeprowadzanej przez policję, ustala się zakres działań profilaktycznych; 

6. Działania profilaktyczne obejmują: 

- spotkania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców  

z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę 

zagrożeń przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami; 

- spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości, unikania zagrożeń czy zachowań 

ryzykownych itp. 

- wspólny – szkoły i policji- udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich; 
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Współpraca w zakresie pomocy doraźnej 

 

1. Pomoc doraźna udzielana szkole ze strony policji, opiera się na wymianie 

informacji o zagrożeniach i zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów 

występujących na terenie szkoły; 

2. Wychowawca, nauczyciel czy inny pracownik szkoły, który stwierdzi istnienie 

okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie 

zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 

uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w 

celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, 

udział w grupach przestępczych, ma obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania 

temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym dyrektora szkoły a następnie 

rodziców lub opiekunów nieletniego; 

3. Szkoła w powyższych sytuacjach, podejmuje wobec ucznia środki zaradcze 

(powiadomienie rodziców, ostrzeżenia ucznia, skierowanie do specjalistów itp.); 

4. Gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do wykorzystania przez szkołę w 

określonej sytuacji, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają policję; 

5. Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują „Procedury postępowania 

nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży przestępczością i demoralizacją”, które stosuje się: 

- w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenia szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 

- w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje 

przypominającą wyglądem narkotyk; 

- w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancje przypominające narkotyk; 

6.  Po przekazaniu sprawy policji, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej 

instytucji. 

 

Współpraca w sytuacjach wymagających nagłych interwencji 

1. Sytuacje wymagające nagłej interwencji występują zawsze, gdy dochodzi do 

popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, lub w 

przypadku, gdy któryś z uczniów stał się ofiarą czynu karalnego 

2. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny w takich sytuacjach, wzywa do szkoły 

policję, przekazując informację o zdarzeniu; 



39 

 

3. W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły obowiązują następujące etapy postępowania:  

o niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

o ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

o przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

dyrektorowi szkoły szkolnemu pod opiekę, 

o powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy, 

o niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

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

tożsamość nie jest nikomu znana, 

o zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

4. W przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego, nauczycieli obowiązują 

następujące etapy postępowania: 

 udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej 

udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, gdy ofiara doznała 

obrażeń, 

 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

 powiadomienie rodziców ucznia, 

 niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. 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. 

6. Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

4.2. PROCEDURY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNĄ 

 

A. Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 

uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczo - 

dydaktycznymi: 

 

1. Osobą , która podejmuje decyzje o skierowaniu  ucznia do poradni psychologiczno 

- pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub rodzic; 
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2. Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, 

analizy jego osiągnięć szkolnych lub zachowania; 

3. Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich 

spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz  

o możliwości otrzymania pomocy  psychologiczno - pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej, na terenie poradni* 

4. Wychowawca wypełniają przygotowany przez poradnię kwestionariusz, potrzebny 

przy rejestracji ucznia w poradni, 

5. jeżeli istnieje konieczność przekazania  poufnych informacji, wówczas 

wychowawca osobiście lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia; 

6. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia, który następnie zostaje 

poinformowany o ustalonym terminie; 

7. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, 

uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność; 

8. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię 

psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak 

prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy; 

9. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię 

czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych  

w opinii zaleceń; 

10. Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną (bez skierowania); na prośbę specjalisty z poradni, 

wychowawca  przygotowuje opinię o uczniu; 

 

* na terenie poradni rodzic może otrzymać pomoc psychologiczno - pedagogiczną  

w zakresie:  

- diagnozowania i korekty przyczyn trudności w nauce, 

- korygowania zaburzeń emocjonalnych, 

- nauki metod pracy z dzieckiem, 

- poradnictwa specjalistycznego, 

- specjalistycznych terapii, 

- wskazania możliwości kształcenia dla dzieci z wadami fizycznymi, przewlekłymi 

schorzeniami lub trudnościami w nauce, 

- kształtowania umiejętności rozpoznawania uzdolnień dziecka, wskazywania 

sposobów ich rozwijania 
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B. Współpraca w zakresie pomocy – psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów zdolnych 

 

1. Osobą, która podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia zdolnego do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, może być nauczyciel, wychowawca lub rodzic; 

2. Decyzję o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, 

analizy jego osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych; 

3. Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich 

spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania, 

- wspólnie : nauczyciel przedmiotu i rodzic, podejmują decyzję czy celem badania 

ma być indywidualny program czy tok nauczania z danego przedmiotu; 

4. Po dokonaniu wstępnej analizy kierunku uzdolnień ucznia, nauczyciel przedmiotu  

i wychowawca przygotowują opinię, zawierającą opis funkcjonowania ucznia  

w aspektach intelektualnym, emocjonalnym i społecznym na terenie szkoły  

i w domu oraz opis jego dotychczasowych osiągnięć; 

5. Zgłoszenia w poradni i wyznaczenia terminu badań, dokonuje rodzic, 

6. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, 

uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność; 

7. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię 

psychologiczno - pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak 

prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy; 

8. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię 

czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych  

w opinii zaleceń. 

 


