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Cele procedur: 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:  

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,  

• usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

• zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.  

Dotyczy:  

• dyrekcji, nauczycieli  

• rodziców  

• uczniów  

• pracowników administracji i obsługi  

 

 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 
interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w 
szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.  

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii działań 
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem.  

Nasza szkoła przyjmuje działania interwencyjne określone przez Krajowy Program Zapobiegania 
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży uchwalony przez Radę 
Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku i dostosowuje je do własnych warunków.  

Zasady ogólne:  

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie 
najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice 
mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.  

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły.  

Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest psycholog szkolny. 
Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą 
sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.  

W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd 
Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną 
notatkę z ustaleń i przekazuje ją do psychologa szkolnego.  
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1. Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole  

1.1. Akty Prawne  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1943, z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94  

z późniejszymi zmianami)  

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami)  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) 

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania 
przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ( Dz. U. z 2001r. Nr 135 , 
poz.1516).  

8. Konwencja Praw Dziecka  

9. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia 
dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz Komenda Główna Policji; 2004r.  

1.2. Bezpieczeństwo i higiena  
1. Uczniowie mają prawo do:  

➢ Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,  

➢ Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.  

2. Uczniowie mają obowiązek:  

➢ przebywać podczas przerw na terenie budynku szkoły,  

➢ podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem 
bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren budynku szkoły,  

➢ wchodzić do sal lekcyjnych tylko pod opieką nauczyciela,  

➢ wchodzić do sali komputerowej tylko pod opieką nauczyciela,  

➢ wchodzić na salę gimnastyczną tylko pod opieką nauczyciela,  

➢ po ostatniej lekcji w danym dniu, spokojnie ubierać się i opuścić szkołę (klasy I-III schodzą z 
piętra pod opieką nauczyciela i pod opieką rodzica lub opiekuna udają się do domu), jeśli nie 
ma rodzica/opiekuna uczeń zostaje przekazany pod opiekę nauczyciela świetlicy szkolnej. 
Uczeń nie może przebywać w budynku szkoły bez opieki osoby dorosłej.  

➢ o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi.  
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3. Uczniowie nie mogą:  

➢ zapraszać do szkoły osób obcych,  

➢ nosić biżuterii lub przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,  

➢ pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,  

➢ siadać na parapetach, na poręczach  

➢ stukać, uderzać przedmiotami w okno, otwierać okien na oścież oraz wychylać się przez okna, 
jak i wyrzucać przez okna jakichkolwiek przedmiotów,  

➢ przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,  

➢ niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną,  

➢ uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, jeśli 
przyjdą wcześniej muszą pozostawać pod opieką nauczyciela w świetlicy  

1.3. Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w 
czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu  
1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych ( 15 minut 

przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 10 minut po zakończeniu swoich zajęć).  
2. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań, zajęć świetlicy szkolnej, świetlicy 

środowiskowej mogą przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym 
dane zajęcia.  

3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko pod opieką osoby 
dorosłej, za zgodą dyrektora.  

4. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania 
tygodniowego planu zajęć, w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.  

5. W czasie przerw między lekcjami uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych.  
6. Po przyjściu do szkoły uczniowie pozostawiają w szafkach okrycia wierzchnie i zmieniają 

obuwie.  
7. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu  

i budynku szkoły.  
8. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii powinni być zwalniani z lekcji po uprzednim 

pisemnym oświadczeniu rodziców lub prawnych opiekunów lub przebywać w tym czasie w sali 
świetlicy.  

9. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz 
pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela.  

➢ Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły 
(wycieczki itp.).  

➢ Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność, (przed wycieczką informuje 
rodziców o czasie i miejscu zbiórki, atrakcjach oraz planowanym czasie powrotu).  

➢ Co najmniej 1 dzień przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” 
(wycieczkę zgłasza dyrektorowi co najmniej 7 dni wcześniej).  

10. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Regulaminu Wycieczek Szkolnych i godnie 
reprezentuje szkołę.  

11. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą 
odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.  

12. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych 
przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko w 
przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).  
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13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę 

pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w sanitariatach. 14. Na 
klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.  

14. Dla zachowania bezpieczeństwa obowiązuje zakaz biegania również na korytarzach szkolnych.  
15. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są 

zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją 
ewakuacyjną.  

16. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków.  

1.4. Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego  
1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych za wyjątkiem pomieszczeń 

kuchennych czy gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i 
zgodą, a także pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania 
ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są w odrębnych regulaminach.  

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce 
naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z 
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku 
rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub 
prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.  

5. Zachowanie przy szafkach szkolnych:  
a. Uczniowie mogą przebywać przy szafkach w celu zmiany obuwia i pozostawienia odzieży 

wierzchniej  
b. Uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w szafkach.  

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie obuwie, kosztowną odzież oraz inne wartościowe 
przedmioty (np. telefony) pozostawione w szafkach szkolnych lub tornistrach  

7. Nauczyciele korzystający z pracowni komputerowej zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu pracowni i zwracania szczególnej uwagi uczniom co do zachowania bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

2. Obowiązki pracowników szkoły w obszarze – bezpieczeństwo 

2.1. Zajęcia edukacyjne  
Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni i sali gimnastycznej powinno być zgodne z 
zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.  

Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem 
pracowni oraz z zasadami bhp.  

Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel .  

1. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 
zajęć edukacyjnych.  

2. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania 
obecności uczniów w dzienniku lekcyjnym.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.  
4. Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od 

temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.  
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5. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.  
6. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych, zgłasza 

ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za 
uczniów). Nauczyciel z sali obok łączy klasy i sprawuje opiekę nad uczniami.  

7. Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.  
8. W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej 

pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.  

2.2. Odwołanie zajęć pozalekcyjnych  
Za przekazanie informacji o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę 
odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel.  

W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć w kolejnych 
dniach odpowiadają dyrektor i wychowawcy.  

Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz za 
bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator oraz nauczyciel 
zastępujący .  

Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego bądź zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel 
prowadzący.  

2.3. Przerwa między lekcjami 
Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę na korytarz szkolny. Uczniowie w czasie 
przerw mogą udać się do biblioteki szkolnej lub do toalety. Niedozwolone jest bieganie uczniów po 
korytarzach.  

Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.  

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z 
grafikiem dyżurów. Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów.  

Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel – zastępujący go lub 
zastępca wyznaczony przez dyrektora szkoły.  

Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje wyznaczony zespół nauczycieli.  

2.4. Apele i uroczystości szkolne  
Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z 
którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić 
obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie 
uroczystości szkolnej. W czasie uroczystości szkolnych nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami 
zajmuje miejsce wśród podopiecznych i reaguje na każde negatywne zachowanie przebywających 
pod jego opieką uczniów.  

Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej 
uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.  
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3. Regulamin postępowania w razie wypadku  

3.1. Wypadki uczniów  
Postępowanie w razie wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły lub placówki regulują 
przepisy:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z dnia 
22 stycznia 2003 roku, Nr 6, poz. 69).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) 

Procedury postępowania:  

Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, jest zobowiązany 
do podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia:  

1. Udziela wymaganej pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia ją poprzez wezwanie 
pogotowia/ lekarza (jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest 
natychmiastowa pomoc medyczna) oraz informuje dyrektora szkoły.  

2. Upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może uczestniczyć  w dalszych 
zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu.  

3. Powiadamia o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia. W 
wypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub niemożliwości ich przybycia do 
placówki zapewnia poszkodowanemu bezpieczny powrót do domu lub przejazd do lekarza.  

4. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 
miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin.  

5. Nauczyciel powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 
placówką. Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora lub osoby kierującej placówką w danej 
chwili jest niemożliwe, powiadamia pracownika szkoły, z którym ma kontakt i który może 
przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.  

6. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach popołudniowych (np. w czasie dyskoteki szkolnej), gdy nie 
ma dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z 
zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym dyrektora szkoły 
(telefonicznie). Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.  

7. Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i 
odpowiada za nie.  

3.2. Wypadki pracowników  
Postępowanie w razie wypadku pracownika regulują przepisy prawne:  

1. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z dnia 10 
listopada 1998 roku, Nr 137, poz. 887; ost. zm. DzU z 2005 roku, Nr 86, poz. 732).  

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (DzU z dnia 28 listopada 2002 roku , Nr 199, poz. 1673, ost. zm. 
DzU z dnia 27 września 2004 roku, Nr 210, poz. 2135).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji 
zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU z dnia 4 września 1998 roku, Nr 115, 
poz. 744 oraz DzU z dnia 30 stycznia 2004 roku, Nr 14, poz. 117).  
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4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 

trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (DzU z 
dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992).  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie wzoru 
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU z dnia 19 października 
2004 roku, Nr 227, poz. 2298).  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, 
sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz 
terminu jej sporządzania (DzU z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 237, poz. 2015).  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 
trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (DzU z 
dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992).  

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie statystycznej 
karty wypadku przy pracy (DzU z dnia 22 grudnia 2004 roku, Nr 269, poz. 2672).  

Procedury postępowania:  

1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi w razie zaistnienia potrzeby przysługuje natychmiastowa 
pomoc ze strony innego nauczyciela lub pracownika szkoły, w razie ich nieobecności, pomoc 
ucznia.  

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, oraz każdy pracownik, 
który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
dyrektora szkoły.  

3. Należy w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce wypadku.  
4. Osoba zgłaszająca wypełnia formularz o nazwie ,,Zawiadomienie o wypadku przy pracy” i 

przekazuje go dyrektorowi.  
5. Dyrektor (w razie konieczności) zabezpiecza miejsce wypadku, niezwłocznie zawiadamia 

pracownika służby BHP i powołuje zespół powypadkowy.  
6. Zespół powypadkowy ustala okoliczności wypadku zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi 

i sporządza stosowną dokumentację.  

4. Procedury pożarowe  

4.1. Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Art. 4. ust. 1. Właściciel budynku, 
obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany: 
zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo 
i możliwość ewakuacji,  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

§ 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 
osób będących jej stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL IV, powinien co 
najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.  
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2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta 
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o 
których mowa w ust. 1 ,nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.  

4.2. Podstawy uruchomienia procedury W  
jakiej sytuacji:  

➢ zagrożenie pożarowe  

➢ inne miejscowe zagrożenie  

Inne miejscowe zagrożenie jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga 
zastosowania nadzwyczajnych środków. Np. awaria instalacji gazowej, zamach terrorystyczny, 
katastrofa budowlana, itd.  

Kto: każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenie ma obowiązek powiadomić dyrektora, gdy nie ma 
w pobliżu przełożonego, a zwłoka byłaby niekorzystna zarządzić ewakuację.  

Nie należy zwlekać z alarmowaniem straży pożarnej i ogłoszeniem ewakuacji.  

4.3. Sygnał alarmowy – sposób ogłoszenia alarmu  
Sygnał alarmowy obowiązujący w szkole to sygnał dźwiękowy (dzwonek lub gwizdek) 3 sygnały 
przerywane po 2-3 sek. (gwizd 2-3 sek. przerwa itd.)  

(--- --- ---),  

W przypadku awarii bądź braku gwizdka alarm ogłaszany jest poprzez gońców zapowiedzią słowną:  

Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ewakuacyjny szkoły.  

Miejsce do ewakuacji  

Na miejsce zbiórki wyznacza się boisko szkolne  

4.4. Przydział obowiązków  
Konserwator lub osoba zastępująca:  

1. sprawdza czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte, jeżeli nie to natychmiast je otwiera,  
2. wyłącza dopływ prądu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy głównym wejściu z 

prawej strony, 
3. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.  

Dyrektor:  

1. powiadamia służby ratunkowe wg. ustalonej kolejności,  
2. podejmuje decyzję o ewakuacji,  
3. organizuje akcję ratowniczą,  
4. sprawdza stan uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych,  
5. współdziała ze służbami ratowniczymi.  

Wychowawcy klas, nauczyciele:  

1. nakazują opuszczenie budynku uczniom,  
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2. nadzorują przebieg ewakuacji,  
3. wykonują polecenia dyrektora.  

4.5. Zasady prowadzenia ewakuacji  
Ewakuację prowadzi się w każdym przypadku poprzez wyjście z danego pomieszczenia – dalej przez 
pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zgodnie z oznakowaniem kierunków ewakuacji. (ostateczna 
decyzja dotycząca kierunku ewakuacji należy do opiekuna grupy i zależy od zaistniałej sytuacji, 
niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem określonym przez znaki ewakuacyjne).  

Po zarządzeniu ewakuacji nauczyciele i pozostały personel szkoły znajdujący się w pomieszczeniach 
budynku ma za zadanie:  

1. otworzyć drzwi na drogach komunikacji ogólnej i ewakuacyjne zapasowe,  
2. wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, które stwarzają zagrożenie,  
3. kierować ewakuacją,  

Nauczyciele pod których opieką przebywają uczniowie mają za zadanie zająć się jedynie tą grupą, jej 
ewakuacją i bezpieczeństwem.  

Zobowiązuje się nauczycieli do zdyscyplinowania grup z którymi prowadzą zajęcia w chwili 
ogłoszenia alarmu, sprawdzania obecności uczniów na początku lekcji. Opuszczając sale lekcyjne nie 
zabieramy żadnych rzeczy ze sobą, zostawiamy drzwi do pomieszczeń zamknięte (nie na klucz), okna 
również powinny zostać zamknięte. Należy wyłączyć z gniazd urządzenia elektryczne, Nauczyciel/ 
opiekun grupy zabiera ze sobą dziennik lekcyjny. Po opuszczeniu obiektu nauczyciel udaje się z grupą 
uczniów na boisko szkolne ustawia w dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa 
pozostaje na miejscu razem z nauczycielem, opiekunem do czasu wydania odpowiednich decyzji 
przez dyrektora (lub DAR – dowódca akcji ratowniczej).  

W czasie ewakuacji należy kierować się zaistniałą sytuacją przy zachowaniu poniższych zasad:  

1. nie przeciskać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi,  
2. izolować pomieszczenia w których powstał pożar od pozostałych przez zamknięcie drzwi,  
3. w pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń gdzie występuje realne zagrożenie 

dla życia i zdrowia oraz osoby niepełnosprawne,  
4. na poszczególnych odcinkach całej drogi ewakuacji nadzorować ewakuację,  
5. nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruchu, względnie paniki,  
6. zachować spokój i opanowanie,  
7. łagodzić powstającą sytuację napięciowo - nerwową,  
8. nie dopuścić do powracania pracowników i uczniów w poprzednie miejsca,  
9. w przypadku zaginięcia osoby natychmiast zgłosić ten fakt pierwszemu napotkanemu 

strażakowi pytając go o nazwisko,  
10. udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej i lekarskiej,  
11. podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą,  
12. w przypadku konieczności ratowania lub samoratowania się z zadymionego pomieszczenia 

należy pamiętać, że najmniejsze zadymienie występuje przy posadzce trzeba więc pełzać lub 
czołgać się i głowę trzymać jak najniżej.  
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5. Procedury postępowania w przypadku: 

5.1. Zagrożenia poczucia bezpieczeństwa  
Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, 
pobicie) jest zobowiązany do:  

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

➢ Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,  

➢ Zgłosić fakt do wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły,  

➢ Udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.  
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami 

biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia.  
3. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary 

zdarzenia).  
4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika bądź też 

naganę wychowawcy klasy.  
5. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę 

agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.  

5.2. Zagrożenia związane ze środkami odurzającymi i psychotropowymi.  
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji 
psychoaktywnych:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora.  
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy przedmedycznej.  
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka – o 
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go 
do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

5. Dyrektor Szkoły w trybie natychmiastowym zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów. 
Przekazuje nieletniego pod ich opiekę, pobierając pisemne potwierdzenie przyjęcia.  

Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono, że znajduje się pod wpływem 
alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych: 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (lub psychologa, 
dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarkę).  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego 
– stwarza warunki w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń pozostaje pod 
opieką osoby pełnoletniej). 

3. Wychowawca klasy albo osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły powiadamia o fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do szkoły. W przypadku, gdy kontakt z 
rodzicem/prawnym opiekunem jest niemożliwy, szukamy kontaktu z innym pełnoletnim 
członkiem rodziny. Przekazujemy dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi, który poświadcza 
to na piśmie. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przebywa na terenie szkoły do momentu 
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zakończenia zajęć (osoba upoważniona prowadzi odpowiednie działania z instytucjami 
wspomagającymi).  

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia osoba interweniująca wzywa 
pogotowie. Jednocześnie informuje o podjętych działaniach rodziców/prawnych opiekunów. 
Dziecko znajduję się pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły do momentu 
przybycia lekarza pogotowia.  

5. Uczeń ukarany jest zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  
6. Jeżeli wymaga tego sytuacja, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości o tym, że uczeń 

znajdował się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub środków psychotropowych, 
dyrektor informuje odpowiednie instytucje: Sąd Rodzinny i Nieletnich, Policję lub Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

7. Uczniowie i jego rodzinie udzielona zostanie pomoc psychoedukacyjna.  

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję przypominającą 
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję.  
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania 
odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

1. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły.  
2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole.  
3. Szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz 

zabezpiecza znalezioną substancję.  
4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową dokumentującą całe zdarzenie.  

Procedura postępowania wobec ucznia, który posiada lub rozprowadza środki odurzające, 
substancje psychotropowe, środki zastępcze:  

1. Osoba interweniująca zatrzymuje ucznia.  
2. Osoba interweniująca powiadamia dyrektora szkoły (lub wicedyrektora, psychologa).  
3. Szkoła powiadamia o tym fakcie Powiatową Komendę Policji oraz rodziców/prawnych 

opiekunów.  
4. Uczeń podlega karom zapisanym w Statucie Szkoły.  
5. Uczniowi zostaje udzielona pomoc psychoedukacyjna.  

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o paleniu papierosów przez 
ucznia szkoły na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy (od momentu uzyskania informacji):  

1. Osoba interweniująca informuje wychowawcę klasy.  
2. Zawiadamiani są rodzice ucznia (prawni opiekunowie).  
3. Wychowawca zgłasza problem do psychologa i pisemnie wysyła informację na adres domowy 

ucznia.  
4. W szczególnych przypadkach uczeń uzależniony od nikotyny kierowany jest za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów) na zajęcia psychoedukacyjne lub do poradni specjalistycznej.  
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5. O miejscach, poza terenem szkoły, w których nasi uczniowie palą papierosy, psycholog, 

informuje w formie pisemnej Powiatową Komendę Policji oraz rodziców.  
6. System kar dla uczniów palących papierosy ustala zespół klasowy w trakcie swoich posiedzeń, 

zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  

5.3 Agresywne zachowania ucznia w szkole lub w przypadku tzw. fali 
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły 
zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela. 

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie:  Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, 
która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania 
procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego 
nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury 
kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 

Zasady postępowania:  

 1. Agresja fizyczna 

➢ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 
zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej 
lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien 
w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie 
zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie 
potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu między uczniami. 

➢ Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i 
dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) 
agresora i ofiary. 

➢ W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub 
dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 
(opiekunów prawnych). 

➢ Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody 
na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

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

➢ Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 
(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę. 

➢ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 
wskazać, jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi, 

➢ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie 
agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych 
przypadkach. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi 
skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy 
sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub 
regulaminie szkoły. 

2. Agresja słowna 

➢ Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 
zjawiska 

➢ Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa. 
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➢ Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 
wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić 
osobno. 

➢ Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu 
ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

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

➢ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 
wskazać, jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi, 

➢ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 
pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w 
podobnych przypadkach. 

➢ W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z 
urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja. 

➢ Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 
przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły. 

Obowiązki pracowników szkoły: 

Należy: 

➢ zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury. 

➢ brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury. 

➢ mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury 

➢ znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury. 

➢ szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury. 

➢ stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

5.4 Kradzież lub wymuszenie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych 
Cel: Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole 
przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez 
ucznia. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie 
koniecznymi działaniami odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności 
wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny. 

Sposób działania:  

1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości: 

➢ Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte 
bezzwłocznie ; 

➢ Osoba, która wykryła kradzież, winna niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły; 

➢ Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły; 

➢ Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 
wymuszenia i przekazanie ich Policji; 

➢ Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich 
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związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 
szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że 
pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 
teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja; 

➢ We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych 
świadków zdarzenia; 

➢ Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przeprowadzić 
rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną 
przez rodziców/opiekunów prawnych; 

➢ Należy powiadomić Policję; 

➢ Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

2. Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego 

➢ Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym zakończeniu postępowania karnego 
wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien 
przedstawić treść zawiadomienia. 

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

➢ Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców/opiekunów 
prawnych. 

➢ Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po 
uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy 
uczniów szkoły. 

Obowiązki pracowników: Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania 
procedury 

➢ Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury 

➢ Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za 
uruchomienie procedury 

➢ Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury 

➢ Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą. 

5.5 Wystąpienie przypadku pedofilii w szkole. 
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 
zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i 
fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, w przypadku ich 
nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 

Sposób działania: 

Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 

➢ w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 
pedagoga/psychologa szkolnego 

➢ w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 
uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji 

➢ następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 
zagrożeniu 
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➢ wychowawcy klas oraz pedagogowie/psycholodzy szkolni winni podjąć działania 
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania 
możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie 

➢ w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 
powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 
czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania 

➢ wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z 
uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia) 

➢ dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

➢ wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 

➢ dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z 
udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na 
uczennicą/uczniem 

Podstawy Prawne uruchomienia procedury:  Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a; art. 
200b; 

5.6 Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.  
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 
zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze 
pornograficznym. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 
nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 

Sposób działania:  

➢ 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/psycholog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne 
wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o 
charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań 

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

➢ Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 

5.7 Przypadek prostytucji w szkole lub wśród uczniów.  
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 
zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród uczniów. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 
nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 r. 
 
Sposób działania:  

➢ W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności 
mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie 
powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły. 

➢ W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę 
klasy, który powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

➢ W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie 
lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien 
wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

➢ Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 
interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

➢ Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do 
szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 
dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 
Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

➢ W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem i itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 
szkoły winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w 
kompetencji tych instytucji. 

➢ Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie 
jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to 
postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły. 

➢ W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 
z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o 
tym prokuratora lub Policję. 

➢ Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

➢ Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę  
z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

➢ Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność 
podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad 
uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być 
uznane za prostytuowanie się 

Podstawa prawna: Kodeks Karny: art. 18 § 3, art. 203, art. 204. 

5.8. Przypadek niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 
zagrożeń Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich 
nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 

Sposób działania:  
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➢ Nauczyciel lub inny pracownik szkoły 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 oraz 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/psycholog szkolny 
całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

➢ Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie 
jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to 
postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły. 

➢ W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 
z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

5.9. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole   
Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – „One są wśród nas”. 

Definicja dziecka przewlekle chorego  

➢ dziecko z astmą,  

➢ dziecko z cukrzycą,  

➢ dziecko z padaczką,  

➢ dziecko z hemofilią,  

➢ dziecko przewlekle chore 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel powinien: 
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1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego 

choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 
2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w zakresie 

postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku 
choroby; 

3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły opracować 
procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w 
przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu 
pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też 
określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich 
pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania; 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy 
dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 
tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

5.9.1. Dziecko z astmą   
Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy 
jest przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych, który prowadzi do zwiększonej 
skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce i pojawienia się objawów choroby. 

OBJAWY Jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza 
spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi oddechowe. 
Gdy duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a także inne części ciała są 
zasinione. Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się świszczącego oddechu. Częstym 
objawem astmy oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący. 

PRZYCZYNY ATAKU Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które 
uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne 
powietrze, dym tytoniowy, infekcje. 

POSTĘPOWANIE: 

1. W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewny lek rozkurczający oskrzela 
zgodnie z zaleceniem lekarza. 

2. W przypadku objawów ciężkiej duszności należy podać jednocześnie 2 dawki leku w aerozolu w 
odstępie 10-20 sekund. 

3. Po wykonaniu 1 pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu 
zaostrzenia. 

4. W przypadku duszności o dużym nasileniu powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe. W czasie 
oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby dorosłej. 

5. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób trzecich. 
NAKAZY: 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 
2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć 

dodatkowy lek. 
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 
4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku 

i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 
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 ZAKAZY: 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.  
2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie 

powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto 
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego 

wysiłku. 
4. W klasach, gdzie odbywają się lekcje nie powinno być zwierząt futerkowych. 

OGRANICZENIA : 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania 
ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotację od rodziców, co może jeść w sytuacjach, 
które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 
Wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego. 
3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 
4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 
5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. Bardzo ważny jest dobry kontakt 

szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku bezpieczne warunki nauki i pobytu w 
szkole. Pozwoli to zmniejszyć nadopiekuńczość rodziców a dziecku rozwijać samodzielność i 
zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. Tylko współdziałanie szkoły z rodzicami i 
lekarzem prowadzącym pomoże prawidłowo funkcjonować dziecku z astmą oskrzelową w 
środowisku, gdzie spędza wiele godzin w ciągu dnia. 

5.9.2. Dziecko z cukrzycą  
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom 
glukozy we krwi – większy od 250mg%). Obecnie w Polsce wśród dzieci i młodzieży dominuje 
cukrzyca typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest 
chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą. Najczęstsze objawy to 
wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej, w warunkach 
pozaszpitalnych, jedynym skutecznym sposobem podawania insuliny jest wstrzykiwanie jej do 
podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, która powinna 
ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, tylko wymaga właściwej samokontroli i obserwacji. 
Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. 
Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę, 
gratyfikują, dają przyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu wysiłku 
fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii (niedocukrzenia 
stężenie glukozy we krwi mniejsze niż 60 mg%). Do działań w ramach samokontroli należą: badanie 
krwi i moczu, zapisywanie wyników badań, prawidłowa interpretacja wyników badań, prawidłowe 
komponowanie posiłków, prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wysiłku fizycznego, obserwacja 
objawów jakie pojawiają się przy hipoglikemii i hiperglikemii. W każdej szkole powinien znajdować 
się „kącik” dla ucznia z cukrzycą, czyli ustronne miejsce, w którym dziecko z cukrzycą będzie mogło 
spokojnie, bezpiecznie i higienicznie wykonać badanie krwi oraz wykonać wstrzyknięcia insuliny. 

OBJAWY HIPOGLIKEMII – niedocukrzenia: 

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 
2. Ból głowy, ból brzucha. 
3. Szybkie bicie serca. 
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4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 
5. Osłabienie, zmęczenie 
6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 
7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 
8. Napady agresji lub wesołkowatości. 
9. Ziewanie/senność. 
10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 
11. Zmiana charakteru pisma. 
12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 
13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

 
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ – dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, 
współpracuje z nami, spełnia polecenia: 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 
2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie 

lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód. 
3. NIE WOLNO Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 

czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 
4. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 
5. Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia. 

 
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO – CIĘŻKIEJ – dziecko ma częściowe zaburzenia 
świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, potrzebuje 3 bezwzględnej pomocy osoby 
drugiej: 

1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie. 
2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru 

rozpuszczonych w ½ szklanki wody, coli, soku). 
3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej. 

 
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ – dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego 
kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki. 

Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!! 

1. Układamy dziecko na boku. 
2. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie. 
3. Wzywamy pogotowie ratunkowe. 
4. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka. 
5. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać 

przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu 
podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy). 

 
U dzieci leczonych pompą: 

1. Zatrzymaj pompę. 
2. Potwierdź hipoglikemię. 
3. Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste. 
4. Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma poprawy podaj 

ponownie cukry proste. 
5. Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia glukozy, 

włącz pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone. 
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6. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj 

domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia. Po epizodzie hipoglikemii nie 
zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego dopóki wszystkie 
objawy hipoglikemii nie ustąpią! 

 
OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 
2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 
3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, 

ból brzucha, nudności i wymioty, ciężki oddech. może to świadczyć o rozwoju kwasicy 
cukrzycowej. Należy wtedy bezzwłocznie: 

4. Zbadać poziom glukozy. 
5. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

 
POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII  

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 
2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 
3. Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. należy 

dokonać kontrolnego pomiaru glikemii), 
4. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży 

się. 
Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole:  

1. Pen – „wstrzykiwacz” z insuliną. 
2. Pompę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy. 
3. Nakłuwacz z zestawem igieł. 
4. Glukometr z zestawem pasków oraz gazików. 
5. Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski. 
6. Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone na 

„zabezpieczenie” zajęć wf w danym dniu. 
7. Dodatkowe produkty – soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się objawów 

hipoglikemii. 
8. Telefon do rodziców. 
9. Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na 

cukrzycę. 
10. Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku). 

 
Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w 
szkole:  

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w 
trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 
3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową w 

odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 
4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną i 

rodzicami dziecka. 
5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w trakcie 

trwania lekcji. 
6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych. 
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7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych 

zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

5.9.3. Dziecko z padaczką 
Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych napadów. 
Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia w funkcjonowaniu 
mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi. Niekiedy jedynym widocznym 
objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości. Napady padaczkowe dzieli się na 
napady pierwotne uogólnione oraz napady częściowe (zlokalizowane). Napady pierwotnie 
uogólnione 

1. Napady nieświadomości, najczęściej kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem. Atypowym 
napadom nieświadomości mogą towarzyszyć mruganie lub gwałtowne 5 ruchy o niewielkim 
zakresie w obrębie ust. 

2. Napady atoniczne – napad spowodowany nagłym i krótkotrwałym obniżeniem napięcia 
mięśniowego w określonych grupach mięśni. 

3. Napady toniczne – występuje głównie u małych dzieci zazwyczaj podczas zasypiania lub 
budzenia; charakteryzuje się nagłym, symetrycznym wzrostem napięcia mięśni w obrębie 
kończyn i tułowia. 

4. Napady toniczno-kloniczne – w fazie tonicznej dochodzi do nagłej utraty przytomności, skurczu 
mięśni, zatrzymania oddechu; faza kloniczna charakteryzuje się rytmicznymi, gwałtownymi 
skurczami mięśni kończyn i tułowia, następnie przechodzi w kilkuminutową śpiączkę. 

5. Napady kloniczne – napady głównie u niemowląt i małych dzieci, częściej w przebiegu gorączki, 
cechują je symetryczne skurcze mięśni kończyn występujące seriami. 

6. Napady miokloniczne – charakteryzują się gwałtownymi synchronicznymi skurczami mięśni 
szyi, obręczy barkowej, ramion i ud przy względnie zachowanej świadomości chorego. 

Napady częściowe 

1. Napady częściowe z objawami prostymi –świadomość w czasie napadów jest na ogół zachowana, 
zwykle napady dotyczą określonej okolicy np. ręki lub ust. 

2. Napady częściowe z objawami złożonymi – niektórym napadom mogą towarzyszyć zaburzenia 
świadomości o charakterze omamów i złudzeń; pacjent ma wrażenie, że już znajdował się w 
danej sytuacji życiowej lub przeciwnie, że nie zna sytuacji i przedmiotów, z którymi w 
rzeczywistości się już stykał, do tego typu napadów zaliczane są także napady psychoruchowe z 
towarzyszącymi im różnymi automatyzmami (cmokanie), u dzieci mogą niekiedy występować 
napady nietypowe, manifestujące się klinicznie bólami brzucha, głowy, omdleniami, napadami 
lęku itp. 

3. Napady częściowe wtórnie uogólnione – rozpoczyna się zwykle od napadowych mioklonicznych 
lub klonicznych skurczów ograniczonych do określonych grup mięśni, aby następnie 
rozprzestrzenić się i doprowadzić do wtórnie uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. 
napadu dużego). 

Zespoły padaczkowe wieku dziecięcego – zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka 
nieświadomości (piknolepsja), padaczka Rolanda, młodzieńcza padaczka nieświadomości, zespół 
Janza, padaczka odruchowa, omdlenia odruchowe, napady rzekomopadaczkowe. Leczenie padaczki 
jest procesem przewlekłym, wymaga systematycznego, codziennego podawania leków. Nagłe 
przerwanie leczenia, pominięcie którejś dawki, może zakończyć się napadem lub stanem 
padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent mógł systematycznie przyjmować leki. W 
trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji dziecko może wykazywać objawy senności, 
rozdrażnienia, zawrotów głowy. 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 
2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 
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3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć z ust 

ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 
4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

 
NIE WOLNO 

1. Podnosić pacjenta. 
2. Krępować jego ruchów. 
3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

 
Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 
minut albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych. 

Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni swoje możliwości edukacyjne z 
przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu wynikający z obawy przed 
napadem i komentarzami, stąd też częściej występują u nich cechy zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz inne trudności szkolne. W razie narastających 
trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować odpowiednio czas 
na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania 
wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z 
zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do 
nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć 
zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

5.9.4. Dziecko przewlekle chore    
Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem 
nasilonych objawów chorobowych. Długotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą okresowo 
uniemożliwiać choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników, a także zaspokajanie wielu 
ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom 
choroby przewlekłej, polega między innymi na udzielaniu dziecku i jego rodzinie pomocy w 
budowaniu nowej koncepcji życia z chorobą i pomimo choroby. Odbudowa poczucia bezpieczeństwa 
jest jednym z najważniejszych zadań osób pomagających choremu dziecku i jego rodzinie. Dziecko 
może czuć się mniej bezradne i zagubione, gdy ma okazję do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z 
trudnymi sytuacjami. Zatem dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka, chwalenie go za nie i 
nagradzanie jest jednym z kierunków pomagania mu w pokonywaniu poczucia bezradności. Drugi 
ważny kierunek to uczenie dziecka nowych umiejętności- zarówno tych przydatnych w pokonywaniu 
trudności związanych z chorowaniem, jak i tych otwierających mu nowe, wolne od ograniczeń pola 
aktywności, poszerzających jego „obszar wolności”. Szkoła pełni w życiu chorego dziecka szczególną 
rolę. Jest to miejsce, w którym może się ono uczyć i bawić, rozwijać swoje zdolności i umiejętności, 
może przeżywać radość i dumę ze swojej aktywności, a także budować dobre relacje z innymi dziećmi. 
Obecność przyjaznych nauczycieli i rówieśników jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego i społecznego chorego dziecka. Niezwykle ważne jest przekazanie nauczycielom 
informacji o wpływie choroby dziecka na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne ucznia. 
Niektóre leki mogą działać pobudzająco a inne usypiająco. Może to mieć wpływ na zachowanie się 
dziecka lub możliwość efektywnego uczenia się. Dzięki informacjom od rodziców i lekarzy, nauczyciel 
może poznać chorobę dziecka w takim zakresie, aby w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, udzielić 
mu niezbędnej pomocy i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły. Także 
dostosować sposoby komunikowania się oraz sposoby i formy nauczania do potrzeb i aktualnych 
możliwości chorego dziecka. Wzajemne kontakty pomiędzy szkołą i rodzicami powinny być stałe i 
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systematyczne, oparte na zaufaniu, spokojnej, wzajemnej wymianie informacji oraz współpracy i 
zrozumieniu. 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na terenie 
szkoły:  

1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 
2. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności, 
3. budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych, 
4. przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi, 
5. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 
6. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 
7. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 
8. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 
9. rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka, 
10. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 
11. motywowanie do aktywności. 

 

5.10. Znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.  
1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.  
2. Powiadamia dyrektora szkoły.  
3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły ogłasza 

ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  
4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) oraz Lubelskiego Kuratora 

Oświaty.  

5.11. Zamachu terrorystycznego.  
Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest 
pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa 
do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.  

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU 

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, 
w celu: okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 
zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka 
medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.  

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM – 
WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA NA TEREN PLACÓWKI  

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości 
wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.  

Zainteresowania i uwagi wymagają:  

➢ rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób; bez opieki przedmioty, typu: 
teczki, paczki, pakunki itp.; 

➢ osoby wyglądające na obcokrajowców; zastraszenia, przymuszenia,  
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➢ osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, wzbudzające podejrzenie swoim 
zachowaniem, 

➢ samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu 
szkół, kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i 
zgromadzeń. O swoich spostrzeżeniach informujemy: służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo obiektu lub Policję.  

Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia 
napastnika.  

1. Zaalarmowanie osób przebywających w budynku poprzez 5 krótkich sygnałów dźwiękowych 
oraz przy użyciu ręcznego dzwonka.  

2. Bezzwłoczne powiadomienie służb pomocniczych takich jak: policja, pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna.  

3. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.  
4. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia.  
5. W przypadku zarządzenia ewakuacji:  

➢ zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, korzystaj z wyznaczonej drogi 
ewakuacji,  

➢ po drogach ewakuacji poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy 
też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu, 

➢ zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

➢ ostrzegaj o niebezpieczeństwie,  

➢ udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na 
Twoje bezpieczeństwo,  

➢ w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź uczniów do innego 
obiektu.  

6. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:  

➢ zamknij drzwi i zastaw je ciężkim meblem – ławką, szafą, 

➢ wyłącz wszystkie światła,  

➢ wyłącz lub wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne np.: telefon komórkowy,  

➢ połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,  

➢ zachowaj ciszę,  
7. Jeżeli jest to możliwe należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.  
8. Jeżeli nie ma możliwości ewakuacji ani możliwości ukrycia się lub zabarykadowania w 

bezpiecznym pomieszczeniu, a życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z 
napastnikiem należy walczyć albo błagać o litość.  

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko - 
pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła atakom terroru.  

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.  

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych", natomiast 
broń palna jest skierowana przez terrorystę w konkretną osobę, porywa się określonego człowieka.  

Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na 
to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. W przypadku ataku terrorystycznego, 
szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego 
z działaniami politycznymi!  
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Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści 
posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".  

Właściwe zachowanie w przypadku wstąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu 
zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.  

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.  

ZAPAMIĘTAJ !  

➢ Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;  

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

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM.  

Zainteresowania i uwagi:  

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

➢ osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;  

➢ samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach tj. w 
pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych, 
zawodów sportowych i zgromadzeń. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi 
wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.  

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: nauczycieli, dyrektora lub służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo obiektu lub Policję.  

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM  

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy 
Głównej Policji.  

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach użyteczności 
publicznej:  

➢ pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub innych 
zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a 
przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.  

➢ zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, 
zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia. 
Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać 
własnego bagażu bez opieki.  

➢ jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła 
przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on 
stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić: nauczycielom 
lub dyrektorowi  

➢ służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce Policji 
lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym. Informacji takiej nie należy 
rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w 
konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.  

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące Informacje:  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 r. 
 

➢ rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony 
podejrzany przedmiot);  

➢ treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;  

➢ numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 
przyjęcia;  

➢ opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.  

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego".  

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone 
miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na 
niebezpieczeństwo.  

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.  
3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  
4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń 

powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia 
przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

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

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) 
oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.  

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i 
bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.  

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste 
(torebki, teczki itp.).  

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 
zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.  

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby".  

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

➢ Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się od miejsca zagrożonego wybuchem. 
Po drodze informuj jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących 
się w jej stronę.  

➢ Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. szkołach, kinach, 
niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub 
wskazaniami upoważnionych osób.  

➢ W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę 
swojego samochodu - życie jest ważniejsze.  

➢ Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.  

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ  

➢ Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę  

➢ Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą  

➢ Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby  

➢ Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych 
bez opieki.  

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH  
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999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja,  

5.12. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły  
SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A 
ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA 
SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ: 

Należy wtedy: 

1. nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy, 
2. powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, zastępcę 

dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję, 
3. przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, 
4. pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów, 
5. opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczać do niego innych osób, 
6. ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

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

7. natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, 
pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o 
charakterze potencjalnego zagrożenia, 

8. w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 
budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 
bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny, 

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

Poniżej prezentuję się instrukcję postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną 

lub biologiczną terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami. 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie procedury: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W 
przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 

Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. 
telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki: 

➢ zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby przebywające na zewnątrz 
ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku 
wiatru  

➢ natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby w budynku - szkole, 
zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację w miarę 
możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze 

➢ przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych na wypadek przeniknięcia 
środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń 

➢ powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 
wysiłku do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji 

➢ nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych 
otworów wentylacyjnych 

➢ oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 
nich wytycznymi. 
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Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało wykryte 
natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się: 

➢ nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem, 

➢ pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów opuścić 
pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 
wpuszczać do niego innych osób, 

➢ powiadomić dyrektora, 

➢ zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru natychmiast 
po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby 

➢ jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 
ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka po 
kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich 
służb, 

➢ w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 
otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 

➢ sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 
odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji. 

➢ w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki 

➢ przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych 

➢ na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń 
powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 
wysiłku oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi. 

Sposób prowadzenia ewakuacji: Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił 
interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami. 

5.13. Współpraca z Policją 
1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy doraźnej oraz 

w sytuacjach wymagających nagłych interwencji.  
2. Pomoc kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.  

Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczej  

1. Szkoła i policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń;  
2. Koordynatorami współpracy są wychowawcy, dyrektor szkoły oraz specjalista ds. nieletnich i 

patologii właściwej jednostki policji;  
3. Do współpracy ze szkołą zobowiązani są również policjanci posterunku, w rejonie którego 

znajduje się szkoła;  
4. W celu ustalenia zakresu działań profilaktycznych, na terenie szkoły jednorazowo w ciągu roku 

szkolnego, przeprowadzana jest diagnoza potrzeb środowiska szkolnego;  
5. Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego oraz diagnozy środowiska lokalnego 

przeprowadzanej przez policję, ustala się zakres działań profilaktycznych;  
6. Działania profilaktyczne obejmują:  

➢ spotkania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców z zaproszonymi 
specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością, 
demoralizacją dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami;  
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➢ spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 
nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w 
trzeźwości, unikania zagrożeń czy zachowań ryzykownych itp.  

➢ wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 
nieletnich;  

Współpraca w zakresie pomocy doraźnej  

1. Pomoc doraźna udzielana szkole ze strony policji, opiera się na wymianie informacji o 
zagrożeniach i zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów występujących na terenie 
szkoły;  

2. Wychowawca, nauczyciel czy inny pracownik szkoły, który stwierdzi istnienie okoliczności 
świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia 
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 
szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma obowiązek 
odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym dyrektora 
szkoły a następnie rodziców lub opiekunów nieletniego;  

3. Szkoła w powyższych sytuacjach, podejmuje wobec ucznia środki zaradcze (powiadomienie 
rodziców, ostrzeżenia ucznia, skierowanie do specjalistów itp.);  

4. Gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do wykorzystania przez szkołę w określonej sytuacji, 
dyrektor szkoły powiadamia policję;  

5. Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują „Procedury postępowania nauczycieli 
i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością 
i demoralizacją”, które stosuje się:  

➢ w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 
innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 
inne zachowania świadczące o demoralizacji,  

➢ w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków,  

➢ w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 
wyglądem narkotyk;  

➢ w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje 
przypominające narkotyk;  

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

Współpraca w sytuacjach wymagających nagłych interwencji  

POPEŁNIENIE PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu 
karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w 
przypadku nieobecności w/w. 

Podstawy uruchomienia działań: Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o 
postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo 
wykroczenie określone w artykułach: 

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

art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, 

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

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

art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 

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

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

art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

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

art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik, 

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

Sposób działania:  

Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora 
szkoły. 

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

➢ W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego 
osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/psychologowi 
szkolnemu pod opiekę. 

➢ Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku. 

➢ Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy 
sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni 
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy 
także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

PRZYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia 
będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego. 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w 
przypadku nieobecności w/w. 

Podstawy uruchomienia działań: Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego 
zabronionego przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Sposób działania:  

➢ Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu 
karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez 
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wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien 
powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły. 

➢ Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów 
prawnych ucznia - ofiary czynu karalnego. 

➢ Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, 
kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

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

5.14. Współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
Podstawowe informacje w skróconej formie zamieszczono poniżej, informacje pełne, rozszerzone 
znajdują się w Załączniku nr. 1 do dokumentu. 

1. Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z trudnościami 
dydaktycznymi lub wychowawczo - dydaktycznymi:  

1. Osobą , która podejmuje decyzje o skierowaniu ucznia do poradni psychologiczno - 
pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub rodzic;  

2. Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego 
osiągnięć szkolnych lub zachowania;  

3. Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach 
dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz o możliwości otrzymania pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, na terenie poradni;*  

4. Wychowawca wypełniają przygotowany przez poradnię kwestionariusz, potrzebny przy 
rejestracji ucznia w poradni,  

5. Jeżeli istnieje konieczność przekazania poufnych informacji, wówczas wychowawca osobiście 
lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia;  

6. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia, który następnie zostaje poinformowany 
o ustalonym terminie;  

7. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym 
dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;  

8. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - 
pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników 
badań w tajemnicy;  

9. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy 
orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;  

10. Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z poradnią psychologiczno - 
pedagogiczną (bez skierowania); na prośbę specjalisty z poradni, wychowawca przygotowuje 
opinię o uczniu;  

* na terenie poradni rodzic może otrzymać pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie:  

➢ diagnozowania i korekty przyczyn trudności w nauce,  

➢ korygowania zaburzeń emocjonalnych,  

➢ nauki metod pracy z dzieckiem,  

➢ poradnictwa specjalistycznego,  

➢ specjalistycznych terapii,  

➢ wskazania możliwości kształcenia dla dzieci z wadami fizycznymi, przewlekłymi 
schorzeniami lub trudnościami w nauce,  
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➢ kształtowania umiejętności rozpoznawania uzdolnień dziecka, wskazywania sposobów ich 
rozwijania  

2. Współpraca w zakresie pomocy – psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zdolnych  

1. Osobą, która podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia zdolnego do poradni psychologiczno-
pedagogicznej, może być nauczyciel, wychowawca lub rodzic;  

2. Decyzję o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego 
osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych;  

3. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach 
dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania,  

4. Wspólnie: nauczyciel przedmiotu, pedagog i rodzic, podejmują decyzję czy celem badania ma być 
indywidualny program czy tok nauczania z danego przedmiotu;  

5. Po dokonaniu wstępnej analizy kierunku uzdolnień ucznia, nauczyciel przedmiotu i 
wychowawca przygotowują opinię, zawierającą opis funkcjonowania ucznia w aspektach 
intelektualnym, emocjonalnym i społecznym na terenie szkoły i w domu oraz opis jego 
dotychczasowych osiągnięć.  

6. Zgłoszenia w poradni i wyznaczenia terminu badań, dokonuje rodzic,  
7. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym 

dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;  
8. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno - 

pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników 
badań w tajemnicy;  

9. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy 
orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń; 

6. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa 
ucznia. 
Każdy pracownik szkoły (pedagogiczny i niepedagogiczny) ma obowiązek zareagowania na 

wszelkie sygnały o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia, na niepokojące 

zachowania uczniów mogące wskazywać na zamiary samobójcze. W przypadku 

zaobserwowania lub posiadania informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę 

samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

6.1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 
wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych 
1. Do zachowań, które powinny zaniepokoić pracowników szkoły, gdyż mogą wskazywać na 

zamiary samobójcze, należą: 
1) mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, 
2) pisanie listów pożegnalnych lub testamentu, 
3) przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania, 
4) mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku wyjścia z sytuacji, 
5) okaleczanie się, autoagresja, 
6) długotrwały stan smutku, przygnębienia, 
7) pozbywanie się osobistych i ważnych dla ucznia przedmiotów, 
8) izolowanie się, zamykanie się w sobie, 
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9) rezygnacja z zajęć, w które dotychczas był zaangażowany. 
2. Każdy, kto zauważy niepokojące sygnały, zobowiązany jest zgłosić swoje obserwacje 

wychowawcy ucznia lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 
3. Po odebraniu zgłoszenia wychowawca ucznia wraz z psychologiem/pedagogiem szkolnym 

dokonują diagnozy zgłoszenia oraz sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 
4. Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyny 

niepokojących zmian w zachowaniu ucznia. 
5. Jeżeli wspólne ustalenia potwierdzają obawy o zagrożeniu, informacja przekazywana jest 

dyrektorowi szkoły. 
6. Wraz z rodzicami ustalane są zasady postępowania wobec ucznia: sposób i zakres kontaktów z 

rodzicami, a także pomoc psychoterapeutyczna na terenie szkoły lub poza nią. 

6.2 Postępowanie w przypadku posiadania informacji, że uczeń zamierza popełnić 
samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). 

1. Pracownik, który otrzymał informację o zamiarze popełnienia samobójstwa przez ucznia, stara 
się natychmiast odnaleźć ucznia i powiadomić o sytuacji jego wychowawcę lub 
pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Po odnalezieniu ucznia nie pozostawiają ucznia samego, lecz próbują przeprowadzić go w 
ustronne, bezpieczne miejsce. 

3. Informują o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 
4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia informują o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia. 
5. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów, a jeżeli przyczyną 
6. Uczeń powinien natychmiast zostać objęty indywidualną opieką psychologiczną i 

psychoterapeutyczną. 
7. Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, wskazują rodzicom konieczność skontaktowania się z 

psychiatrą. 

6.3.  Postępowanie w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej na terenie 
szkoły 
1. Pracownik, po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej ucznia, stara się natychmiast go 

odnaleźć. 
2. Po odnalezieniu ucznia ustala i zatwierdza rodzaj zdarzenia, nie pozostawia ucznia samego. 
3. Usuwa przedmioty umożliwiające ponowienie próby. 
4. Stara się dyskretnie przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 
5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. 
6. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wzywa pielęgniarkę szkolną lub pogotowie ratunkowe, policję. 
7. Jeśli to możliwe, powinien zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie. 
8. Kiedy pojawi się taka możliwość, powiadamia lub zleca powiadomienie o zdarzeniu dyrektora 

szkoły. 
9. Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
10. O próbie samobójczej dyrektor informuje radę pedagogiczną pod rygorem tajemnicy służbowej, 

w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 
szkoły przez wszystkich nauczycieli. 

11. Pedagog/psycholog szkolny planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia 
specjalisty (psychiatry), które ma na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, a 
także atmosfery życzliwości i wsparcia. Ponadto przekazuje rodzicom informacje o 
możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą. 
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6.4. Postępowanie w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej poza 
terenem szkoły 
1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce poza szkołą, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor 

szkoły lub pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

2. O próbie samobójczej dyrektor informuje radę pedagogiczną pod rygorem tajemnicy służbowej, 
w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 
szkoły przez wszystkich nauczycieli 

3. Pedagog/psycholog szkolny planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia 
specjalisty (psychiatry), które ma na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, a 
także atmosfery życzliwości i wsparcia. Ponadto przekazuje rodzicom informacje o 
możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą. 

6.5. Postępowanie w przypadku śmierci samobójczej ucznia 
1. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. 
2. Pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

innym uczniom szkoły. 

7. Procedura postępowania w sprawach cyberprzemocy 
Podstawy prawne uruchomienia procedury: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą: 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 okres lanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane 
są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, media 
społecznościowe, grupy dyskusyjne, SMS i MMS 

Telefony alarmowe krajowe i lokalne:  

Dziecięcy Telefon Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodziez y - 116 111, https://11611.pl/ 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, 
https://800100100.pl/ 

Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet.pl, dyzurnet@dyzurnet.pl, 810 615 005. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia: 

- 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. 
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-  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 z żartem 
(wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne mające na celu niedopuszczenie do eskalacji tego typu 
zachowań w stronę cyberprzemocy). 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów: 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): 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 (art. 202 par. 3 KK). 

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/spoza szkoły: 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 
sposobów zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy). Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom 
określonym w wewnętrznych przepisach szkoły (m. in. w statucie, kontrakcie, regulaminie). Szkoła 
może tu stosować konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. Warto jednak 
rozszerzyć repertuar dostępnych środków, np. o czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni 
komputerowej w czasie wolnym i przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych (PSP, mp3) itp. 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia: 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, iz szkoła podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu. Podczas rozmowy 
z uczniem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić go, że nie jest winny zaistniałej sytuacji oraz z e 
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 podkreślić, że szkoła nie toleruje przemocy i że 
zostaną podjęte odpowiednie procedury interwencyjne. Należy poinformować ucznia o krokach, jakie 
może podjąć szkoła i sposobach, w jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo. Należy pomóc ofierze 
(rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodów (to może być dla niej zadanie trudne zarówno ze 
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względów technicznych, jak i emocjonalnych), zerwaniu kontaktu ze sprawcą, zadbaniu o 
podstawowe zasady bezpieczeństwa on-line (np. nieudostępnianie swoich danych kontaktowych, 
kształtowanie swojego wizerunku etc). Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie zakończenia 
procedury. Warto monitorować sytuację, „czuwać ” nad jej bezpieczeństwem, np. zwracać uwagę czy 
nie są podejmowane wobec niej dalsze działania przemocowe, obserwować , jak sobie radzi w grupie 
po ujawnionym incydencie cyberprzemocy. W działania wobec ofiary należy także włączyć 
rodziców/opiekunów ofiary – trzeba na bieżąco ich informować o sytuacji, pamiętając przy tym o 
podmiotowym traktowaniu dziecka – mówiąc mu o tym i starając się uzyskać jego akceptację dla 
udziału rodziców. Jeśli dziecko nie wyraża zgody, należy omówić z nim jego obawy, a jeśli to nie 
pomaga powołać się na obowiązujące nas zasady i przekazać informację rodzicom. W trakcie 
rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jeśli jest to wskazane, można zaproponować 
pomoc specjalisty (np. psycholog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz przekazać 
informację o możliwości zgłoszenia sprawy Policji. 

Aktywności wobec świadków: Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza, 
jeśli byli oni osobami ujawniającymi cyberprzemoc. W trakcie rozmowy ze świadkami należy okazać 
zrozumienie i empatię dla ich uczuć – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed 
staniem się kolejną ofiarą sprawcy itp. 

Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi: Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest 
jednoznaczne z koniecznością zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – procedura powinna 
umożliwiać rozwiązanie sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej szkoły. Szkoła 
powinna powiadomić odpowiednie służby (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 rezultatów (np. nie ma 
zmian postawy ucznia). Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone 
prawo (np. groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich 
zdjęć z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie powinien odpowiadać dyrektor szkoły. 

Współpraca z dostawcami Internetu i operatorami telekomunikacyjnymi: Kontakt z dostawcą 
usługi może być wskazany w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. 
Do podjęcia takiego działania stymuluje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 

Tutaj chciałabym dodać schemat postępowania – jako skrót powyższych informacji – streszczenie – 
materiały od Pana dyrektora 

 

8. Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego. 
Procedura: 

Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 
odpowiedzialność.  

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego 
przez uczniów. 

Podczas  pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty 
powinny być wyłączone i schowane; smartwatche używane wyłącznie w funkcji zegarka). 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 r. 
 
Poprzez „pobyt w szkole” rozumie się czas spędzony od momentu wejścia do momentu wyjścia z 
budynku Szkoły. 

Zakaz dotyczy również świetlicy szkolnej i środowiskowej w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 17:00 
oraz filii Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w 
Motyczu. 

Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podczas: 

➢ Wycieczek szkolnych; 

➢ Lekcji – jedynie za zgodą nauczyciela, gdy urządzenie służy jako pomoc dydaktyczna.  

➢ Każdy nauczyciel ma prawo ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych 
na lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

Możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (pkt 6) wiąże się z zachowaniem 
poniższych zasad: 

➢ Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie 
przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne 
osoby.  

➢ Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

➢ Naruszenie przez ucznia ww. zasad skutkuje: 
○ Odebraniem urządzenia przez nauczyciela; 
○ Wyłączeniem go w obecności ucznia; 
○ Przekazaniem do depozytu w sekretariacie szkoły; 
○ Wpisaniem uwagi negatywnej do dziennika; 

Trzykrotne wpisanie uwagi w danym miesiącu powoduje obniżenie cząstkowej oceny z zachowania. 

Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Pod żadnym pozorem nie 
wydaje się urządzenia uczniowi bądź osobie nie będącej jego opiekunem prawnym. 

W przypadku, kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel lub 
wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

 

 

 

 


