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PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ 
 

 

1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali 

papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, sporządza notatkę     

z uzyskanych informacji. 

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego/ dyrektora szkoły i 

wspólnie planują odpowiednie działania wobec ucznia.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Wspólnie z pedagogiem szkolnym/ dyrektorem przeprowadzają rozmowę   

z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. 

4. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca i pedagog mogą 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału 

w odpowiednich dla niego zajęciach. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal                  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły pisemnie powiadamia              

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

6. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania 

z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  
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2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze na 

terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych. 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką osoby dorosłej (innego nauczyciela lub 

pracownika szkoły). 

2. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga, 

sporządza notatkę służbową. 

3. Wychowawca lub pedagog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz 

rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze 

szkoły. 

4. Gdy rodzic odmówi odebrania dziecka lub przybędzie do szkoły     w stanie 

nietrzeźwym, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia lub do przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyduje 

lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu          z 

dyrektorem szkoły. 

5. Pedagog w porozumieniem z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę 

policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, odmawia przyjścia do szkoły lub gdy uczeń jest agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu albo zdrowiu 

innych osób. 

6. W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie szkoły, pedagog powiadamia pisemnie policję i 

Sąd Rodzinny. 

7. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z ustaleń. 
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3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki. 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, 

ale ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 

2. W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielania pomocy medycznej. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

4. Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję. 

5. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych na własny 

koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją. 

6. Gdy rodzic odmówi odebrania dziecka, lub przybędzie po dziecko w stanie 

nietrzeźwym o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 

7. Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia sie policję.  
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4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub 

papierosów elektrycznych przez ucznia na terenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu 

wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i odnotowuje ten fakt w 

zeszycie zachowania. 

3. W przypadku odmowy oddania przez ucznia papierosów, wychowawca natychmiast 

wzywa rodziców ucznia do szkoły. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę          

z uczniem i jego rodzicami. 

 

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie 

szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

 

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 należy znaleziona substancja. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga, którzy wzywają 

policję. 

3. Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom 

zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  
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6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub substancję 

przypominającą narkotyk. 

 

1. Nauczyciel żąda od ucznia przekazania mu niebezpiecznego przedmiotu lub substancji 

oraz pokazania w obecności innej osoby dorosłej zawartości torby szkolne, kieszeni 

własnej odzieży i podejmuje działania zmierzające do ich zabezpieczenia. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. Nauczyciel o zdarzeniu natychmiast powiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, 

którzy informują rodziców ucznia, wzywają ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie 

możliwe, oddają przedmiot i sporządzają notatkę służbową. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub 

substancji, wychowawca wzywa natychmiast rodziców do szkoły, a jeśli jest to 

niemożliwe policję. 

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja 

psychoaktywna, pedagog lub wychowawca wzywa policję i rodziców ucznia. 

 

 

7. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 

1. Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza 

ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

2. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca 

podejmuje następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania 

jego problemów szkolnych ucznia: 

 we współpracy z pedagogiem przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania                

z wychowankiem, 

 informuje rodziców dziecka o istniejących trudnościach i zapoznaje ich z 

działaniami jakie zostaną podjęte w szkole w stosunku do ucznia jednocześnie 

zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy, 
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 w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje 

spotkania zespołu nauczycieli uczących  w danej klasie celem uzyskania pomocy i 

wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, 

 po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować przeprowadzenie 

badań psychologicznych lub psychiatrycznych, rzetelnie informując rodzica          

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia, 

 na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym 

problem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień. 

Rada Pedagogiczna  ustala dalszy tok postępowania z uczniem. 

3. W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych 

działań pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia Sąd 

Rodzinny. 

4. W przypadku gdy Sąd Rodzinny zastosował środek zaradczy wobec ucznia w postaci 

nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator. 

 

8. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych). 

 

1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą 

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

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

2. Konflikt między uczniami z różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy 

z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział         

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

3. Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga pedagog szkolny wspólnie            

z wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego  i ostrego konfliktu o udział          

w spotkaniu wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia oraz dyrektor szkoły. 
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PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

PRZEMOCY, KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA 

 

9. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia. 

 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany 

jest do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację: 

 reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną, 

 wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację, 

 zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

 notuje zaistniałe wydarzenie w zeszycie uwag, sporządza notatkę służbową. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem (lub uczniami) 

biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 

3. Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego 

zachowania oraz powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się 

nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog szkolny 

przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców ucznia. Zobowiązuje 

rodziców do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych. 

5. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 

szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest do podjęcia 

działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku naruszenia godności 

pracownika szkoły. 
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10. Procedura postępowania nauczyciela, w przypadku wystąpienia sytuacji 

przemocowej między uczniami. 

 

1. Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zaistniałą sytuację, doprowadza do 

przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę od ofiary. 

2. W razie potrzeby jest zobowiązany do udzielenia uczniom pierwszej pomocy 

przedmedycznej i wezwania pielęgniarki szkolnej. 

3. Nauczyciel zgłasza przypadek agresji wychowawcom uczniów, których ta sytuacja 

dotyczy i pedagogowi szkolnemu, sporządza notatkę służbową. 

4. Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z ofiarą i sprawcą (oddzielnie) oraz 

ewentualnymi świadkami, w celu wyjaśnienia sytuacji. 

5. Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców uczniów o zdarzeniu, poucza 

rodziców ofiary o możliwości złożenia zawiadomienia na policji. 

6. Jeżeli doszło do naruszenia godności ucznia, jego nietykalności cielesnej lub zachodzi 

podejrzenie popełnienia czynu karalnego, pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły informuje policję lub/i Sąd Rodzinny. 

  

11. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej 

pracownika szkoły. 

 

1. W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciel lub inny pracownik informuje 

o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły i sporządza notatkę opisującą zdarzenie.  

2. Pedagog/ dyrektor ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi 

rozmowę. 

3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym 

postępowaniu wobec ucznia.  

4.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły 

(nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U.Nr 88, poz.553, z późn. zm.). 

5.  W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora lub pedagoga) 

nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  
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12. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie 

lekcji. 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców ucznia 

osobiście -telefonicznie lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu ucznia. Na 

kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką. 

2. Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę          

i sporządza odpowiednią notatkę w klasowym zeszycie zachowania. 

3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora poprzez skierowanie do 

pokoju nauczycielskiego lub gabinetu pedagoga ucznia z klasy. 

4. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje 

ucznia pod opiekę wychowawcy lub pedagoga lub dyrektora szkoły. 

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, celem ustalenia 

przyczyn niewłaściwego zachowania oraz informuje o konsekwencjach takiego 

zachowania. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

7. Jeśli pojedyncze działania nie przynoszą efektów, a uczeń wciąż uniemożliwia 

prowadzenie lekcji, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować 

rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. 

8. Jeśli i to nie przynosi spodziewanego rezultatu  dyrektor zawiadamia sąd rodzinny. 

 

13. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych. 

 

1. Uczniowie mają prawo przynieść telefon do szkoły lecz tylko w celu pilnego 

skontaktowania się z najbliższymi.  

2. Telefon powinien znajdować się w plecaku ucznia i przez cały czas pobytu w 

szkole nie powinien być z niego wyjmowany.  

3. Jeżeli uczeń musi skontaktować się z najbliższymi, może dokonać tego podczas 

przerwy po uprzednim uzyskaniu zgody od nauczyciela dyżurującego podczas 

danej przerwy.  
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4. Uczeń po skontaktowaniu się z najbliższymi powinien niezwłocznie schować 

telefon.  

5. Obowiązuje kategoryczny zakaz grania na telefonie podczas lekcji oraz przerw.  

6. Obowiązuje kategoryczny zakaz nagrywania, robienia zdjęć oraz filmów.  

7. Podczas jednej przerwy w tygodniu uczniowie mogą używać telefonów. Przerwa 

ta będzie ustalona z Samorządem Uczniowskim. Przywilej ten będzie wycofany w 

przypadku nieprawidłowego używania telefonów (nagrywanie filmików, 

niepoprawne wpisy na portalach społecznościowych, itp.) 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony oraz inny sprzęt elektroniczny.  

9. Nie stosowanie niniejszej procedury skutkować będzie nałożeniem kary zgodnej ze 

Statutem Szkoły oraz „Procedurą przyznawania kar i nagród w Szkole 

Podstawowej w Brzechowie”  

 

 

14. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia próby samobójczej. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem próby samobójczej na terenie 

szkoły, jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowi, 

wezwania pielęgniarki szkolnej, pogotowia ratunkowego, poinformowania dyrektora 

szkoły, pedagoga oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poprzez stałą obecność osoby 

dorosłej oraz izolację ucznia od grupy rówieśniczej. 

3. Pedagog/ dyrektor powiadamia rodziców ucznia, policję organ prowadzący szkołę. 

Dyrektor szkoły powiadamia wyżej wymienione organy, jeśli powziął informacje o 

próbie samobójczej ucznia także poza terenem szkoły. 

4. Pielęgniarka szkolna lub pedagog przekazuje ucznia rodzicom lub służbom 

ratunkowym. 

5. Pedagog szkolny lub wychowawca sugeruje rodzicom ucznia konieczność 

przeprowadzenia badań psychiatrycznych dziecka. 
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15. Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie. 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje         

o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza 

rozmowę z dzieckiem, podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające 

do rozpoznania sprawy. 

3. Jeżeli po rozmowie z dzieckiem podejrzenia się potwierdzają lub istnieje uzasadniona 

obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog wspólnie z wychowawcą zakłada 

rodzinie Niebieską Kartę, informuje o przemocy policję i Sąd Rodzinny. W przypadku 

rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie powiadamia kuratora 

rodziny. 

4. Pedagog wspólnie z wychowawcą i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania 

przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach 

takiego postępowania, założeniu Niebieskiej Karty i wskazuje formy pomocy.  

5. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również 

rodzice dziecka.  

6. Wychowawca i pedagog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną ucznia, 

udzielają mu wsparcie. Biorą także udział w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy społecznej. 

 

Procedura Niebieskiej Karty!!! 

 

16. Procedura postępowania gdy rodzic/opiekun pod wpływem alkoholu 

przychodzi by odebrać dziecko 

1. Nauczyciel składa informację pedagogowi/ dyrektorowi szkoły, nie wydaje dziecka. 

2. W przypadku, gdy opiekun jest pod wpływem alkoholu, następuje zawiadomienie o 

tym fakcie rodziców. 3. W sytuacji rodzica pod wpływem alkoholu zostaje 

powiadomiony drugi rodzic. W sytuacji nieobecności – Policja. 4. W czasie rozmowy 

sporządzana jest notatka służbowa i zobowiązanie rodzica do opieki nad dzieckiem 

(pouczenie) 5. W przypadku powtórzenia się sytuacji następuje powiadomienie 

Policji, Sądu Rodzinneg0 
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17. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży               

na terenie szkoły.  

 

1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza                  

z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży i zwrotu 

skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania 

domniemanego sprawcy. 

3.  Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy oraz pedagogowi szkolnemu, 

sporządza notatkę służbową. 

4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie 

okoliczności zdarzenia, przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym, sprawcą (jeżeli 

udało się go ustalić), świadkami. 

5. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 

(jeżeli udało się jego ustalić) oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje informacje o 

ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego  

mienia, sposobu ukarania sprawcy. 

6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym     

i jego rodzicami przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego 

rodzicami . 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informuje rodziców 

poszkodowanego i sprawcy. 

 

18. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

szkolnego przez ucznia. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego, sporządza notatkę służbową. 
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2. W przypadku nieznanego sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje pedagoga szkolnego lub 

kierownika gospodarczego.. 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy i przekazuje 

sprawę  kierownikowi gospodarczemu, który ustala sposób          i termin naprawienia 

szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJII ZAISTNIENIA 

WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA                                      

I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY 

 

19. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie 

wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, stłuczenie,  

zachorowania ogólnoustrojowe itp.) 

 
 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy udzielić uczniowi pierwszej pomocy.  

2. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje wychowawcę, sporządza notatkę 

służbową. 

3. Wychowawca informuje o zaistniałym wypadku rodziców ucznia, którzy w razie 

potrzeby muszą odebrać dziecko ze szkoły. 

 

20. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

 

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy udzielić uczniowi pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

2. Pomocy udziela nauczyciel prowadzący zajęcia, wychowawca klasy, pedagog szkolny 

lub inny pracownik szkoły. 

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji 

medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 
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pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do 

sytuacji zagrożenia życia. 

4. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia   

z większą grupa uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych 

uczniów. Pozostawienie reszty klasy bez opieki jest niedopuszczalne. 

5. Osoba udzielająca pomocy natychmiast powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów 

ucznia o zaistniałym wypadku.  

6. Jeżeli istnieje taka potrzeba zawiadamia ona pogotowie ratunkowe - (nagle zagrożenie 

zdrowia i życia), 

7. Po przybyciu do szkoły rodzice przejmują odpowiedzialność za dziecko i w razie 

konieczności zabrania dziecka do szpitala, udają się tam razem z nim. 

8. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie ratunkowe, 

opiekę nad nim sprawuje rodzic, jeżeli zdążył już dotrzeć do szkoły. W innym 

przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik pedagogiczny szkoły 

(wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel).   

 

21. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego 

ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia w miarę możliwości udzielać 

poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa 

na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców oraz organ prowadzący szkołę,           

a w przypadku zatrucia – państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Do czasu przybycia policji lub rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor 

lub upoważniony przez niego pracownik szkoły, zabezpiecza miejsce wypadku           

w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych tak, by było możliwe pełne 

ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności zdarzenia dyrektor powołuje zespół powypadkowy. 

6. Naoczny świadek zdarzenia niezwłocznie sporządza notatkę opisująca zdarzenie. 

7. Protokół powypadkowy sporządza komisja w ciągu 21 dni. 
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PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE 

NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, ZWALNIANIA I 

ODBIERANIA UCZNIA ZE SZKOŁY ORAZ SAMOWOLNEGO 

OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY PRZEZ UCZNIA PODCZAS 

ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

 

22. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego. 

 

1. Przez nierealizację obowiązku szkolnego należy rozumieć nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli 

obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

3. Po stwierdzeniu faktu 5-dniowej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest 

do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji 

poinformowania pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog szkolny lub wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami                   

i przypomnieć o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej 

nieobecności dziecka w szkole. 

5. W przypadku, gdy fakt nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole się powtarza 

pedagog szkolny wraz z wychowawcą analizują sytuację ucznia i podejmują działania 

w celu poprawy sytuacji (rozpoznanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem i jego 

rodzicami, udzielenie wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych). 

6. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu telefonicznego lub rodzic dwukrotnie nie stawił się 

na umówione z wychowawcą spotkanie, zostaje wysłane pisemne zawiadomienie         

o absencji ucznia (listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt 

rodzica ze szkołą. 

7. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców pedagog szkolny w 

porozumieniu z dyrektorem powiadamia Sąd Rodzinny o nierealizowaniu obowiązku 

szkolnego przez ucznia. 

8. Jeśli dziecko nie zgłosiło się na początku roku szkolnego do szkoły i wykorzystano 

wszystkie dostępne środki, aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, które nie 

rozpoczęło nauki we wskazanym obwodzie, pedagog szkolny w porozumieniu             

z dyrektorem powiadamia policję. 
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23. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 

 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców 

pisemną deklarację o zapewnieniu przez nich bezpieczeństwa dziecku w drodze do 

szkoły i ze szkoły. 

2. Dziecko w wieku do lat siedmiu odbierane jest ze szkoły przez rodziców lub inne 

upoważnione na piśmie osoby. 

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających. 

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na 

nietrzeźwość, należy: 

 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły, 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić 

odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest 

pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę 

na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami, 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego 

rozwiązania problemu, 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

należy zawiadomić policję, 

 nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 
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24. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze świetlicy 

szkolnej. 

 

1. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać rodzice  

2. lub inne upoważnione pisemnie osoby dorosłe wpisane w Karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

3. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych 

rodzic nie umieścił w Karcie zapisu dziecka do świetlicy, jeśli ta osoba posiada 

pisemne upoważnienie od rodziców . 

4. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę tylko w przypadku pisemnego 

oświadczenia rodzica. W oświadczeniu powinna być podana: data, godzina wyjścia 

dziecka ze świetlicy, imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie, czytelny 

podpis. 

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego zwolnienia dziecka do domu. 

6. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, nie później 

niż do godziny 16.00. W sytuacjach sporadycznych rodzic jest zobowiązany 

powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o spóźnieniu. 

7. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.00 i braku kontaktu ze strony 

rodziców wychowawca kontaktuje się telefonicznie   z rodzicami.  

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca powiadamia policję. 

9. Trzykrotne odebranie dziecka ze świetlicy po godzinie 16.00 skutkuje pisemnym 

wezwaniem na rozmowę do dyrektora szkoły. 

10. Nie wydaje się dziecka rodzicom lub osobom upoważnionym do odbioru, jeżeli są w 

stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Wychowawca 

powiadamia wtedy dyrektora szkoły. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do 

czasu powiadomienia innych członków rodziny o zaistniałym fakcie. W przypadku 

braku możliwości odbioru dziecka przez inną osobę upoważnioną do odbioru, 

wychowawca wzywa policję.  
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25. Procedura zwalniania ucznia oraz usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień. 

 

1. Każdą nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych oraz każde spóźnienie 

usprawiedliwia rodzic wpisem do dzienniczka ucznia. 

2. Usprawiedliwienia przekazywane są wychowawcy nie później niż 7 dni od przyjścia 

ucznia do szkoły po okresie nieobecności. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno 

nastąpić najpóźniej następnego dnia. 

3. O przewidywanej dłuższej niż tydzień - 5 dni nieobecności ucznia (np. szpital, 

choroba przewlekła, sytuacja rodzinna) rodzice zobowiązani są  powiadomić  

wychowawcę  wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły. 

4. W przypadku gdy uczeń nie przyniesie usprawiedliwienia w terminie nieobecne 

godziny pozostają nieusprawiedliwione. 

5. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić po pisemnej prośbie odnotowanej w 

dzienniczku ucznia i podpisanej przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

6. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji wychowanie fizycznego, 

jeżeli rodzic skieruje do wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie z lekcji 

wychowania fizycznego. W innym przypadku uczeń przebywa w miejscu,      w 

którym odbywają się zajęcia. 

7. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji religii oraz wychowania do 

życia w rodzinie w przypadku pisemnej prośby rodziców skierowanej do 

wychowawcy. W innej sytuacji wychowawca określa, gdzie na terenie szkoły uczeń 

ma przebywać. 

8. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel odnotowuje 

ten fakt w dzienniku oraz niezwłocznie informuje o tym rodzica telefonicznie. 

9. Gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć 

edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym 

czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka podpisem  w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli 

nauczyciel nie zna rodzica ucznia wymagane jest sprawdzenie jego tożsamości 

poprzez okazanie dowodu osobistego. 

10. Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. W 

tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

Rodzic zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia 

oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane 

miejsce. 
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11. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności wychowawca, 

pedagog szkolny lub pielęgniarka informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej 

sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to 

uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze okazać się dowodem 

tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w dzienniku lekcyjnym. 

 

26. Procedura postępowania 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 lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie 

nieobecności na zajęciach. 

3. Wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców o zdarzeniu. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia 

zawiadamia policję. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców 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. Sporządzają notatkę ze spotkania. 

5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów  wychowawca ponownie wzywa 

rodziców do szkoły i w obecności pedagoga przeprowadza koleją rozmowę z uczniem 

i jego rodzicami . 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. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC SPRAWCY I OFIARY CZYNU 

KARALNEGO 

 

27.  Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa. 

  niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;  

 ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;  

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

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę;  

 powiadomienie rodziców ucznia sprawcy; 

  niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

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

nikomu znana; 

  zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. 

sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś 

przedmiot pochodzący z kradzieży).  

 

28. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego. 

  udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza, w przypadku kiedy 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.  

 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w 

„Procedurach […]” albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania 

przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, 

dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub uzgodniona z innymi pracownikami szkoły. 
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PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE 

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

 

29. Procedura postępowania wobec cyberprzemocy.  

 

 Cyberprzemoc –przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, 

straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, 

kompromitujących informacji, zdjęć , filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w 

sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy 

wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony 

internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.  

 Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego 

ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, 

przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i 

okazać jej wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.  

 Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede wszystkim 

należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć . 

Potwierdzić , że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. Taką rozmowę należy 

przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność . Nie należy 

podejmować  kroków, które mogłyby prowadzić do powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić 

podejrzenia sprawcy (np. wywoływać ucznia z lekcji do dyrekcji).  

 Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, także z 

zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej (np. strach 

przed byciem kapusiem, obawa o własne bezpieczeństwo).  

 W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia 

(rozmiar i rangę szkody, jednorazowość /powtarzalność). Realizując procedurę należy 

unikać działań , które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: 

wywoływanie uczniów z lekcji, konfrontowanie ofiary i sprawcy, niewspółmierna kara, 

wytykanie palcami, etc. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona 

cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć działania 

profilaktyczne mające na celu nie dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań w stronę 

cyberprzemocy).  
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 Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić 

kopię materiałów, zanotować datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy 

stron www, historię połączeń , etc.). W trakcie zbierania materiałów należy zadbać o  

bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem.  

 Identyfikacja sprawcy(ów) często jest możliwa dzięki zebranym materiałom –wynikom 

rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych materiałów. Ofiara często 

domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc.  

 Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to 

konieczne, należy skontaktować się z Policją. Bezwzględnie należy zgłosić 

rozpowszechnianie nagich zdjęć osób poniżej 18 roku życia. 

 Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny 

powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma służyć 

ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej analizie (w tym np. przyjrzeniu się 

przyczynom), a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej (w tym sposobie  

zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy).  

 W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpieczna i 

zaopiekowana przez dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa fakt, z e wie 

ono, iż szkoła podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu.  

 Podczas rozmowy z uczniem –ofiarą cyberprzemocy –należy zapewnić go, że nie jest 

winny zaistniałej sytuacji oraz  że nikt nie ma prawa zachowywać się w ten sposób 

wobec niego, a także podkreślić , że dobrze zrobił ujawniając sytuację. Należy okazać 

zrozumienie dla jego uczuć , w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, 

strachu, wstydu. Trzeba podkreślic , z e szkoła nie toleruje przemocy i ze zostaną podjęte 

odpowiednie procedury interwencyjne. Nalezy poinformowac ucznia o krokach, jakie 

może podjąc szkoła i sposobach, w jaki moze zapewnic mu bezpieczen stwo.  

Nalezy pomóc ofierze (rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodow . zerwaniu kontaktu 

ze sprawcą, zadbaniu o podstawowe zasady bezpieczenstwa on-line . Pomoc ofierze nie 

może kończyc się w momencie zakonczenia procedury. Warto monitorowac sytuację, 

„czuwac ” nad jej bezpieczenstwem, np. zwracac uwagę czy nie są podejmowane wobec 

niej dalsze działania przemocowe, obserwowac , jak sobie radzi w grupie po ujawnionym 

incydencie cyberprzemocy.  

 W działania wobec ofiary należy takze włączyc rodzicow/opiekuno w ofiary –trzeba na 

bieżąco ich informować o sytuacji, pamiętając przy tym o podmiotowym traktowaniu 
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dziecka –mówiąc mu o tym i starając się uzyskac jego akceptację dla udziału rodzicóww. 

Jeśli dziecko nie wyraz a zgody, nalezy omowic z nim jego obawy, a jesli to nie pomaga 

powołac się na obowiązujące nas zasady i przekazac informację rodzicom.  

 W trakcie rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jes li jest to wskazane, 

moz na zaproponowac pomoc specjalisty (np. psycholog szkolny, poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna) oraz przekazac informację o możliwości zgłoszenia 

sprawy Policji.  

 Nalezy zadbac o bezpieczenstwo swiadkow zdarzenia, zwłaszcza, jes li byli oni osobami 

ujawniającymi cyberprzemoc. W trakcie rozmowy ze swiadkami nalezy okazac 

zrozumienie i empatię dla ich uczuc –obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, 

strachu przed staniem się kolejną ofiarą sprawcy itp.  

 Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne z koniecznoscią 

zaangazowania Policji i sądu rodzinnego –procedura powinna umozliwiac rozwiązanie 

sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej szkoły. Szkoła powinna 

powiadomic odpowiednie słuzby (np. sąd rodzinny), gdy wykorzysta wszystkie dostępne 

jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje z statutu i/lub regulaminu 

wobec ucznia) i interwencje pedagogiczne, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych 

rezultatóww (np. nie ma zmian postawy ucznia).  

 Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone prawo (np. 

groz by karalne, s wiadome publikowanie nielegalnych tresci, rozpowszechnianie nagich 

zdjęc z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie powinien odpowiadać dyrektor szkoły  

 Kontakt z dostawcą usługi może byc wskazany w celu usunięcia z sieci 

kompromitujących lub krzywdzących materiałów, 

 

30. NARUSZENIA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE NIEODPOWIEDNIEGO BĄDŹ NIEZGODNEGO 
Z PRAWEM WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB WIZERUNKU DZIECKA I 
PRACOWNIKA SZKOŁY  

 
 Najczęstszymi formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu 

społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. 

publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści 

finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry 

wizerunek ofiary), dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach 

internetowych na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS). Często 

naruszenia prywatności łączy się z cyberprzemocą . 
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 Gdy sprawcą jest uczeń - kolega ofiary ze szkoły czy klasy, uczniowie lub rodzice winni 

skontaktować się z dyrektorem szkoły, W przypadku, gdy do naruszenia prywatności 

poprzez kradzież, wyłudzenie danych osobowych wykorzystanie wizerunku dziecka 

dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice winni skontaktować się bezpośrednio 

z Policją i powiadomić o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym ściganie następuje tu 

na wniosek pokrzywdzonego). Istotne dla ścigania sprawcy będzie uzyskanie dowodów, 

że sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. Samo 

podszywanie się pod ofiarę nie jest karalne.  

 Gdy wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego wizerunku 

ofiary, bądź w innych celach niezgodnych z prawem należy dążyć do wyjaśnienia tych 

działań i usunięcia ich skutków, także tych widocznych w Internecie. Likwidacja stron 

internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która wymagać będzie 

interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą Policji (o ile została 

powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości w celu 

posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji 

finansowych. W tym przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i 

wyjaśnić charakter zdarzenia.  

 Gdy sprawcą incydentu jest uczeń szkoły, należy wobec niego – w porozumieniu z 

rodzicami – podjąć działania wychowawcze, zmierzające do uświadomienia 

nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał. Jednym z 

elementów takich działań powinny być przeprosiny złożone osobie poszkodowanej.  

Celem takich działań winno być nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia na 

temat wagi poszanowania prywatności w codziennym życiu, ale trwała zmiana jego 

postawy na akceptującą szacunek dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła 

winna podjąć niezależnie od powiadomienia Policji/ sądu rodzinnego.  

Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie powiadomienia o incydencie Policji, 

biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po odkryciu 

incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga. Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu 

incydentu na Policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż uczeń - sprawca zmierzał 

do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. W takim przypadku dobrym 

rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji prawnej adwokata lub radcy prawnego.  
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 Gdy kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane szerszemu 

gronu uczniów szkoły, należy podjąć wobec nich działania wychowawcze, zwracające 

uwagę na negatywną ocenę naruszania wizerunku ucznia – koleżanki lub kolegi . 

 

 Gdy naruszenie prywatności, czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują 

wyrządzeniem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice dzieci winni o nim 

powiadomić Policję.  

 

31. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu – 

procedura reagowania. 

 0Siecioholizm – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów 

Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych 

przez dzieci. Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego 

(np. choroby oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, 

rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu 

codziennych czynności, oraz osłabianiu relacji rodzinnych i społecznych.  

 Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku 

konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych można skierować ucznia, za 

zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej. 

Kluczowe są tutaj pozostałe objawy wskazane wyżej. Nauczyciele w szkole także powinni 

zainteresować się przypadkami dzieci nieangażujących się w życie klasy, a 

poświęcającymi wolne chwile na kontakt online lub przychodzącymi do szkoły po 

nieprzespanej nocy. Rzadziej zgłoszeń można się spodziewać od rówieśników dziecka 

nadmiernie korzystającego z sieci  

 Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków 

zdrowotnych i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało 

u dziecka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych 

zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami).  

 Każde dziecko, u którego podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno zostać 

profesjonalnie zdiagnozowane przez psychologa.  

 Dziecku w trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny - o jego sytuacji i 

specyfice uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni wszyscy uczący go i 

oceniający nauczyciele.  
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 Niezbędne jest powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i omówienie z 

nimi wspólnych rozwiązań. Tylko synergiczne współdziałanie rodziców i szkoły może 

zagwarantować powodzenie podejmowanych działań wspierających dziecko.  

 W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia od 

korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane do placówki 

specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom. W części przypadków może się okazać konieczna diagnoza i terapia 

lekarska.  

 

32. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią – 

procedura reagowania 

 

 Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania 

znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów 

seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia 

lub wyłudzenia własności.  

 Osobami najczęściej zgłaszającymi omawiany problem są rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka lub osoby zajmujące się „poszukiwaniem pedofili”. W pierwszym przypadku 

informacja trafia najpierw do szkół, w drugim - na Policję. Zdarza się, że informacja 

uzyskiwana jest ze środowiska rówieśników ofiary.  

 Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody 

działania dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach 

społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail).  

 Jednocześnie – bezzwłocznie - należy dokonać zawiadomienia na Policji o wystąpieniu 

zdarzenia.  

 Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

W trakcie rozmowy z dzieckiem prowadzonej w warunkach komfortu psychicznego przez 

wychowawcę/ pedagoga/psychologa/osobę ze szkoły, do której dziecko ma szczególne 

zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i przekazać je Policji. 

Należy upewnić się, że kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało 

poczucie bezpieczeństwa. Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej 
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(rodzinnej) dziecka, w której tkwić może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. 

Dziecku należy udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej.  

Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane z rodzicami/opiekunami 

prawnymi i inicjowane za ich zgodą.  

 W przypadkach naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 

15 – obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego.  

 

33. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób 

nieletnich – procedura reagowania 

 

 Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie 

np. w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście 

seksualnym, erotycznym i intymnym.  

 Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji 

zmodyfikowanych procedur reagowania:  

 Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach 

związku między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej. 

Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, 

jednak nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę 

wyrażenia siebie.  

Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby na 

nich zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane 

jako narzędzie cyberprzemocy.  

 Zidentyfikowani małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji szkoły, 

gdzie zostaną im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu 

negatywnych zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie 

pedagogiczne i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności 

ich rodziców zaproszonych do szkoły.  

Rodzaj 1. Dalsze działania poza zapewnieniem wsparcia i opieki psychologiczno-

pedagogicznej nie są konieczne, jednak istotne jest pouczenie sprawców zdarzenia, że 

dalsze rozpowszechnianie materiałów może być nielegalne i będzie miało ostrzejsze 

konsekwencje, w tym prawne.  

Rodzaj 2. Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne, w 

takim wypadku na dyrektorze placówki ciąży obowiązek zgłoszenia incydentu na Policję. 
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Rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich jest 

przestępstwem ściganym z urzędu (par. 2020 Kodeksu Karnego), dlatego też dyrektor 

placówki jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu na Policję i/lub do sądu rodzinnego. 

Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być podejmowane w 

porozumieniu z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.  

Rodzaj 3. Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne – 

konieczne zgłoszenie takiego przypadku na Policję.  

 W sytuacji zaistnienia znamion sytuacji zaistnienia znamion  

 Pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być otoczenie 

wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiary oraz 

zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku upublicznienia 

przypadku sekstingu w środowisku rówieśniczym. Rozmowa na temat identyfikacji 

potencjalnego sprawcy powinna być realizowana w warunkach komfortu psychicznego 

dla dziecka – ofiary sekstingu, z szacunkiem dla jego indywidualności i przeżytego stresu.  

 

34. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści 

prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam – procedury reagowania 

 

 Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych 

publikowanych w Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w 

forach internetowych, kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach . 

 Posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami zaczerpniętymi z Internetu w procesie 

dydaktycznym – podczas lekcji lub w zadaniach domowych, każdorazowo winno być 

zauważone przez nauczyciela, przeanalizowane i sprostowane. Przypadki spektakularne 

powinny być archiwizowane przez nauczycieli i wykorzystywane podczas zajęć z 

edukacji medialnej (informacyjnej).  

 Szkoła powinna prowadzić działania profilaktyczne - edukację medialną (informacyjną), 

zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w trakcie lekcji przedmiotów 

nieinformatycznych (np. historii, języka polskiego, wychowania w rodzinie) przez 

wszystkie lata nauki ucznia w szkole. Zajęcia w szkole mogą mieć charakter 

kilkuminutowych elementów edukacji medialnej wplecionej w lekcje o innej tematyce 

i/lub lekcji ukierunkowanych na zdobywanie przez dzieci i młodzież kompetencji 

medialnych  
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35. Łamanie prawa autorskiego – procedura reagowania 

 Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem naruszenia 

praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach internetowych 

szkoły, poza zakresem dozwolonego użytku, przez jej pracowników bądź uczniów. W 

przypadku naruszeń dokonanych przez uczniów szkoła nie może występować w roli 

sędziego - dochodzenie roszczeń należy pozostawić osobom uprawnionym. Szkoła 

powinna na każdym etapie skupić się na swojej roli edukacyjno-wychowawczej poprzez 

organizację lekcji na temat praw autorskich, zwracając przy tym uwagę, że powinny one 

rzeczowo i konkretnie informować, jakie czyny są dozwolone, a jakie zabronione 

prawem.  

 Dochodzenie naruszeń praw autorskich realizowane jest, co do zasady, z inicjatywy 

samego uprawnionego przed sądami, a w przypadku naruszeń stanowiących przestępstwo 

dodatkowo zaangażowane mogą być Policja i prokuratura. Szkoła nie powinna wyręczać 

tych organów w ich rolach ani też wkraczać w ich kompetencje. Szkoła powinna skupić 

się na swojej roli wychowawczej i edukacyjnej, wykorzystując otrzymanie zgłoszenia 

rzekomego naruszenia do przekazania zaangażowanym osobom (a być może i wszystkim 

uczniom, nauczycielom i opiekunom) wiedzy na temat tego, jak faktycznie prawo reguluje 

tę konkretną sytuację.  

 Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy 

rozważyć możliwość wystąpienia w roli mediatora, aby stosownie do 

okoliczności ułatwić stronom ugodowe lub inne kompromisowe 

zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą jest 

osoba ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy 

do zaprzestania naruszeń. Z kolei w przypadku, gdy ofiarą jest osoba 

spoza szkoły, szkoła może pomóc sprawcy w doprowadzeniu do 

zaniechania naruszeń i naprawienia ich skutków bez niepotrzebnej 

eskalacji sporu.  

 Ponieważ, co do zasady dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń 

zależy od decyzji uprawnionego, to uprawniony musi samodzielnie 

zdecydować czy zawiadamiać Policję lub składać powództwo. 

Stosownie do wskazanej wyżej roli mediatora, szkoła powinna 

zaangażować się natomiast przede wszystkim w ułatwianie 

zakończenia sporu bez takiej eskalacji.  
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36 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów 

zasobów online – procedura reagowania 

 Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie 

spectrum problemów: (1) ataki przez wirusy, robaki i trojany, (2) ataki na zasoby sieciowe 

(hakerstwo, spyware, crimeware, eksploit, ataki słownikowe i back door, skanowanie 

portów, phishing, pharming, sniffing, spoofing, ataki Denial of service (DoS), rootkit) i 

ataki socjotechniczne. Na styku z zagadnieniami technicznymi lokalizują się zagrożenia 

wynikające z nieprawidłowych i szkodliwych zachowań użytkowników np. używanie 

łatwych do odgadnięcia haseł, pozostawianie komputerów włączonych bez opieki, czy 

brak zabezpieczeń na wypadek braku energii elektrycznej.  

 W przypadku wystąpienia incydentów zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego pracownik 

szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia go osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę 

cyfrową szkoły oraz dyrekcji. Kluczowe znaczenie ma zebranie i zabezpieczenie przez 

specjalistę dowodów w formie elektronicznej  

 Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie danej szkoły, o zaistniałej sytuacji należy 

powiadomić ich rodziców, zaś wobec nich podjąć działania wychowawcze. Jeżeli skutki 

ataku mają dotkliwy charakter, doprowadziły do zniszczenia mienia lub utraty istotnych 

danych (np. gromadzonych w e-dzienniku szkoły), należy taki przypadek zgłosić na 

Policję.  

 

Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 

niepokojących zachowań seksualnych uczniów, zagrożeń pedofilią, 

pornografią, prostytucją. 

 

37. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w  

szkole. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na 

wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które 

psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.  

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.  

  w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga szkolnego.  

  w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 
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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  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 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 

 

38. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 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 
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rozpowszechniał materiały pornograficzne  

 Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z 

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  

 

39. 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 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 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).  

 

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.  
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40. Procedura postępowania 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 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.  
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PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 
ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ  W SZKOLE 
 
 
41.PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU  

Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji powinna być przeprowadzona szybką analizą 

zaistniałego bądź potencjalnego zagrożenia dla ludzi i mienia celem ograniczenia jej do osób 

znajdujących się w pomieszczeniach najbardziej zagrożonych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, 

należy podjąć decyzje o ewakuacji całego stanu osobowego oraz w drugiej kolejności mienia 

o największej wartości dokumentacyjnej lub materialnej. 

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podjąć może Dyrektor Szkoły, upoważniony 

pracownik lub osoba najbardziej energiczna i opanowana, który prowadzi ewakuację do czasu 

przybycia odpowiednich jednostek. 

Zarządzający przebiegiem ewakuacji powinien zachować spokój i opanowanie, aby nie 

doprowadzić do paniki. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są 

bezwzględnie do wzięcia udziału w ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenia wartościowego 

mienia. Osoby znajdujące się w chwili zaistnienia zdarzenia w poszczególnych 

pomieszczeniach opuszczają je kierując się do wyjścia zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi i 

wskazaniami prowadzących ewakuację. 

Ewakuację osób należy prowadzić zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi 

na ciągach komunikacyjnych, kierując osoby zawsze z danego pomieszczenia do najbliższego 

wyjścia. Znaki ewakuacyjne mają za zadanie ukierunkowanie w obiekcie ruchu strumieni 

ludzkich zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji. Podczas ewakuacji należy wybierać drogi i 

kierunki ewakuacji najbardziej bezpieczne, nieobjęte jeszcze pożarem i dymem. 

W atmosferze dymu należy poruszać się w pozycji pochylonej, gdyż przy podłodze 

znajduje się najwięcej czystego powietrza. 

W zależności od powstałej sytuacji przewiduje się ewakuowane osoby wyprowadzić na 

otwartą i bezpieczną przestrzeń, tj. na pas zieleni znajdujący się w zachodniej stronie ogrodu 

obok bramki wejściowej na teren szkoły, gdzie ewakuowane osoby nie będą przeszkadzały 

podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej. 

Należy upewnić się czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia znajdujące się  

w budynku, a szczególnie w pobliżu miejsca zagrożonego pożarem lub innym zdarzeniem i 

czy nie został ktoś odcięty od dróg ewakuacyjnych. 

Wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniach i rejonie objętym pożarem, są 

zobowiązane bezwzględnie do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez 

kierującego akcją ratowniczą. 

Z chwilą przybycia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej 

kierownictwo akcją obejmuje dowódca przybyłych jednostek, a prowadzący dotychczas akcję 

jest zobowiązany udzielić informacji o aktualnej sytuacji, podjętych środkach  

i sposobie prowadzenia akcji oraz zaawansowaniu ewakuacji, czy nie pozostały osoby  

w zagrożonym rejonie, jak również podporządkować się jego poleceniom.  
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EWAKUACJA POWINNA BYĆ PROWADZONA RÓWNOCZEŚNIE Z AKCJĄ 

GAŚNICZĄ. 

Kierujący akcją powinien oprócz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji 

ze wskazanych pomieszczeń, wyznaczyć osoby do gaszenia pożaru w zarodku  

i zapobiegania jego nasilaniu się. 

 

Zasady prowadzenia ewakuacji: 

1. Osoba, która zauważyła pożar lub inne zagrożenie, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

Dyrektorowi Szkoły lub Wicedyrektorowi, który podejmuje decyzję o ewakuacji. 

Jednocześnie zawiadamia telefonicznie odpowiednie do zdarzenia służby. 

2. Sygnałem do ogłoszenia ewakuacji są 3 dzwonki długie (10s) z przerwami 3s  

3. dodatkowo głośny okrzyk 

„UWAGA – POŻAR – EWAKUACJA!” 

Wykonany przez Dyrektora lub osobę wskazaną  

4.  Jako pierwszych ewakuuje się ludzi przebywających w strefie największego zagrożenia, a 

przede wszystkim z pomieszczeń: 

a. Mających jednostronny dostęp do wyjść ewakuacyjnych, 

b. Znajdujących się na kierunku rozprzestrzeniania się frontu pożaru. 

5.   Należy udzielić niezbędnej pomocy osobom, które nie są w stanie samoistnie opuścić 

strefę zagrożenia. 

6.   Podczas prowadzenia ewakuacji w celu uniknięcia paniki i chaosu organizacyjnego należy 

zachować spokój, starać się nie okazywać podniecenia i zdenerwowania. 

7.   Ewakuacja winna odbywać się najkrótszą możliwą do przebycia drogą do wyjścia na 

zewnątrz. 

8.   W ramach dostępnych środków należy zapewnić łączność wzajemną osób 

uczestniczących w akcji ewakuacyjnej, a po przybyciu jednostek ratowniczo – gaśniczych 

z kierującym akcją – dowódcą. 

9.   Osoby opuszczają pomieszczenia i udają się zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi 

rozmieszczonymi na ciągach komunikacyjnych, kierując się zawsze z danego miejsca do 

najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.  

10.   Drzwi do pomieszczeń biurowych czy sal nie zamyka się na klucz. 

11. Osoby opuszczające budynek zabierają ze sobą wyłącznie rzeczy osobiste (okrycie, 

torebki, dokumenty np.). 

12. Nauczyciele poszczególnych oddziałów dokonują sprawdzenia stanu osobowego grupy 

według dziennika obecności i po stwierdzeniu, że jest on pełny przekazują tę wiedzę 

prowadzącemu akcję ewakuacyjną.   

13. Wyznaczona przez Dyrektora osoba dokonuje sprawdzenia stanu osobowego 

pracowników i po stwierdzeniu, że jest on pełny przekazuje tę wiedzę prowadzącemu 

akcję ewakuacyjną.  

14. Pracownik kuchni (kucharka lub pomoc kuchenna) dokonuje wyłączenia gazu. 

15. Konserwator dokonuje wyłączenia prądu. 

16. Pracownicy posiadający samochody zaparkowane na parkingu wewnętrznym pozostają w 

gotowości do opuszczenia swoimi pojazdami terenu obiektu w celu zwolnienia placu dla 
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pojazdów Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych mogących brać 

udział w gaszeniu pożaru. 

17. Osoby opuszczające budynek, jako pierwsze każdym z wyjść ewakuacyjnych zapobiegają 

powracaniu osób do środka budynku.  

18. Ewakuowane osoby należy skupić w miejscach bezpiecznych i tam potrzebującym 

udzielić odpowiedniej pomocy np. medycznej. 

19. Po zakończeniu ewakuacji ludzi, należy zarządzić dokładną penetrację pomieszczeń  

o ile pozwalają na to zaistniałe warunki pożarowe. 

20. Ewakuacji mienia dokonuje się wówczas, gdy: 

a. Ruchomości są zagrożone bezpośrednio i nie można ich obronić, 

b. Ruchomości utrudniają dostęp do ogniska pożaru lub ułatwiają rozszerzenie się pożaru. 

21. W pierwszej kolejności (po ewakuacji ludzi) ewakuować należy ważniejszą dokumentację 

oraz cenne urządzenia. 

22. Rezygnować należy z ewakuacji przedmiotów bardzo ciężkich lub o dużych gabarytach, 

które mogłyby blokować dostęp do pomieszczeń lub uniemożliwiać przejście przez drogi 

ewakuacyjne. 

23. Ewakuowane mienie powinno być należycie strzeżone przez pracowników przed 

kradzieżą i zniszczeniem. 

 

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych. 

Przebywając lub wchodząc do pomieszczeń zadymionych podczas ewakuacji ludzi  

i mienia należy pamiętać o niebezpieczeństwie, jakie niosą gazy pożarowe, dym i należy 

postępować wg niżej podanych zasad: 

1. Drzwi do pomieszczeń należy uchylić stopniowo będąc przy tym w pozycji pochylonej, a 

nawet pełzającej; głowę (włosy) należy zabezpieczyć przez nałożenie hełmu lub owiniecie 

najlepiej wilgotnym ręcznikiem lub innym materiałem. 

2. Należy mieć przy sobie koc gaśniczy lub inny podobny materiał dla ochrony osobistej lub 

ewentualnej ochrony osoby ewakuowanej. 

3. Wskazane jest dokonywanie penetracji zadymionych pomieszczeń w dwie osoby,  

z których jedna zabezpiecza drugą. 

4. Przy dużym zadymieniu po drogach komunikacji ogólnej należy poruszać się  

w pozycji jak najbardziej przyziemnej, gdyż w dolnej strefie pomieszczeń panuje 

najmniejsze zadymienie i stężenie gazów pożarowych oraz stosunkowo niska temperatura. 

5. W celu zachowania orientacji należy poruszać się przy ścianach, barierkach np. Innych 

elementach budowlanych. 

6. Chcąc ograniczyć przedostawanie się drażniącego dymu do ustroju stosujemy 

prowizoryczne zabezpieczenie w postaci np. zmoczonej chusteczki przyłożonej do ust  

i nosa. 

7. Czas przebywania w strefie zadymienia należy ograniczyć do minimum. 

 

Postępowanie w stosunku do osoby, na której zapaliła się odzież: 

1. Wezwaniem ustnym lub siłą zmuszamy poszkodowanego do upadku, a następnie 

powodujemy by tarzał się po ziemi lub nakrywamy go kocem gaśniczym, ewentualnie 

jakąkolwiek tkaniną (koc, narzuta) i tłumimy płomienie. 
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2. Po zatrzymaniu poszkodowanego możemy oblać go strumieniem wody i w ten sposób 

stłumić ogień, jak i ochłodzić powierzchnię ciała, (co ogranicza zakres oparzeń). 

3. Udzielić pierwszej pomocy przewidzianej dla oparzonych, a następnie zapewnić szybkie 

udzielenie pomocy lekarskiej. 

 

 

42.Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.  

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  
 
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  
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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  
 
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 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  
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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.  

43. Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku 

wybuchowego 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:  
 

9) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego 
zapamiętaj jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje/szczegóły mogą 
być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu  

 
2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje – w przypadku 
stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych 
informacji  
 
3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 
uruchomienie procedury – osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu 
szkoły  
 
4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 
zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 
odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej 
eksplozji ładunku.  
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5) Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 
emitowanymi przez telefon komórkowy  
 
6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 
wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć 
akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji  
 
7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 
funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i 
niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  
 
8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 
kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 
ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły  
 
9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta pozwoli 
rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  
 

W przypadku podejrzenia otrzymania podejrzanego pakunku lub ładunku wybuchowego: 

 
1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku – należy założyć, że podejrzany 
pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku – w przypadku ładunku 
wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji 
(tylko jeżeli czas na to pozwala) – okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji 
może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie 
procedury – osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 
zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 
odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej 
eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 
emitowanymi przez telefon komórkowy  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 
funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i 
niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 
kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 
ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły  
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9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta pozwoli 
rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  
 

44.Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły 

SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ 

Należy wówczas:  
9) 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.  

SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ A 

ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE SZYBKO 

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

ścierać cieczy  
 
2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem  
 
3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  
 
4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób  
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5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole – dyrektora, 
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  
 
6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru – rejonów 
ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy 
kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji 
powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń  
 
7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby – policja, straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 
informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia  
 
8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 
zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 
worka  
9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 
odpowiednich służb – policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i 
zakażeń  
 
10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, 
drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  
11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 
odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  
 
12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki – maski pyłowe, 
gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 
parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  
 
13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 
przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń – częsta 
zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 
substancji  
 
14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 
dużego wysiłku  
 
15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi  

SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A 

ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO –OBJAWY 

Należy wtedy:  
9) 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  
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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.  
 

TELEFONY DO SŁUŻB 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  
Policja 997  

Straż Pożarna 998  

Pogotowie Ratunkowe 999  

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii 
Europejskiej 112  

Pogotowie Energetyczne 991  

Pogotowie Gazowe 992  

Pogotowie Ciepłownicze 993  

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

 

 

Zatwierdzone zmiany na posiedzeniu  

Rady Pedagogicznej w dniu 19.09.2018r.   


