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1.  Procedura dotycząca bezpieczeństwa 
 
 
 
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 szkoły  
• podczas przerw nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić           
poza teren szkoły,  
• wchodzić do sali komputerowej pod opieką nauczyciela,  
• o złym samopoczuciu poinformować wychowawcę, innego nauczyciela lub dyrektora.  
 
3. Uczniowie nie mogą:  
• zapraszać do szkoły osób obcych,  
• nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,  
• pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,  
• siadać na parapetach,  
• wychylać się przez okna, jak i wyrzucać przez nie jakiekolwiek przedmioty,  
• przynosić do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,  
• niszczyć mienie szkoły stanowiące własność społeczną,  
 
Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego         
w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu  

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

2. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie i zmienia            
obuwie.  

3. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu             
szkoły.  

4. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii powinni być zwalniani z lekcji po            
uprzednim pisemnym oświadczeniu rodziców lub prawnych opiekunów.  

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

6. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw obowiązuje zakaz biegania na          
korytarzach szkolnych.  

7. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie         
zobowiązani są zachować spokój podporządkować się poleceniom nauczyciela lub         
kierującego akcją ewakuacyjną.  

8. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków.  
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Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego  

1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem kotłowni i           
pomieszczeń 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.  

 
 
Obowiązki pracowników szkoły w obszarze – bezpieczeństwo  
 
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. 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 nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.  
4. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.  
5. 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.  

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

pierwszej pomocy.  
 

2. Procedura postępowania w przypadku dziecka krzywdzonego. 
 
W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel lub inny            
pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pedagogowi           
szkolnemu. 

1. Wychowawca (pedagog szkolny) przeprowadza z osobą powiadamiającą wywiad w         
celu ustalenia jak największej ilości faktów. 
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2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzają z uczniem skrzywdzonym         
rozmowę, udzielając mu doraźnego wsparcia. 

3. W przypadku fizycznego skrzywdzenia, wychowawca ocenia stan zdrowotny dziecka,         
udziela pierwszej pomocy i w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadamia         
rodziców o konieczności zgłoszenia się do szkoły po dziecko. 

4. Do szkoły zostają zaproszeni rodzice dziecka krzywdzonego. Pedagog szkolny wraz z           
wychowawcą powiadamiając ich o podjętych przez szkołę działaniach        
interwencyjnych. W celu kontynuacji udzielania wsparcia dziecku krzywdzonemu,        
zostaje zaproponowana pomoc psychologa poza szkołą, a w szkole indywidualna          
pomoc o charakterze terapeutycznym, prowadzona przez pedagoga szkolnego. 

5. Wobec ucznia krzywdzącego zastosowana zostaje „Procedura postępowania       
nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia”. 

6. W przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka przez osoby dorosłe (rodzice), po           
wstępnym rozpoznaniu sprawy, pedagog we współpracy z dyrektorem powiadamia         
organy ścigania. 

 

3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia 
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, lub osoba przez            
niego wyznaczona. 
 
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 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 rodzić sobie w kontaktach z innymi, 
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● 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 bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i         
wyeliminowanie tego zjawiska 

● Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa. 
● 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. 

 
 

4. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania 
obowiązku szkolnego 

 
1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach        

lekcyjnych. 
2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie ustalonym         

przez wychowawcę. 
3. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie,        

wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
4. Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie. Rodzice mogą też być          

poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. 
5. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą – rodzic nie           

uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne,          
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oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego,          
wychowawca zgłasza fakt pedagogowi szkolnemu. 

6. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez rozmowę z uczniem lub          
rodzicami ucznia na terenie szkoły albo wywiad w domu rodzinnym ucznia. 

7. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania         
zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 

8. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, pedagog            
szkolny, w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia, pisemnie informuje          
organ prowadzący o zaistniałym przypadku, a ten na wniosek dyrekcji sąd rejonowy            
(wydział rodzinny i nieletnich) o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego. 

9. Sąd rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając w ten sposób          
demoralizacji ucznia. 

 

5. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności 
wychowawcze 

 
1. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej         

uczniów na początku roku szkolnego. 
2. Wychowawca, po rozpoznaniu potrzeb ucznia, informuje rodziców o istniejących         

trudnościach i zapoznaje ich ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązując do           
rzetelnej współpracy. 

3. Wychowawca podejmuje działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania         
problemów ucznia  związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel         
inicjuje współpracę z pedagogiem, celem uzyskania pomocy i wsparcia w          
przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 

5. W razie potrzeby wychowawca (pedagog) występuje do rodziców z propozycją badań           
w poradni psychologiczno – pedagogicznej, rzetelnie informując ich o znaczeniu          
opinii psychopedagogicznej w dalszej edukacji dziecka. 

6. W przypadku braku zgody rodziców na przeprowadzenie badań w poradni, a           
dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje       
zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym. 

7. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje        
grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe oraz        
planowane działania. 

 

6. Procedura postępowania w razie pobicia (od momentu 
uzyskania informacji) 

 
1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy (jeśli           

jest nieobecny, pedagoga szkolnego) i dyrektora szkoły. 
2. Wychowawca klasy lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły powiadamia         

rodzica ucznia poszkodowanego i odpowiedzialnego za pobicie. 
3. Przeprowadza się rozmowy z uczniami poszkodowanymi oraz sprawcami w obecności          

dyrektora  lub pedagoga. Spotkania organizuje wychowawca klasy. 
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4. Wychowawca klasy organizuje rozmowę z rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia         
poszkodowanego i odpowiedzialnego za pobicie. Spotkanie przebiega w obecności         
dyrektora  lub pedagoga. 

5. W szczególnych przypadkach, jeśli zdarzenie ma miejsce nie po raz pierwszy, po            
uprzedzeniu rodziców obu stron konfliktu lub na wyraźne życzenie którejś ze stron, o             
fakcie pobicia się uczniów powiadomiona zostaje policja, która prowadzi dalsze          
postępowanie wyjaśniające. 

6. Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim pedagog informuje kuratora          
o zdarzeniu. 

7. Jeśli wymaga tego sytuacja osoba poszkodowana, sprawca oraz osoby biernie          
uczestniczące w zdarzeniu otrzymują opiekę psychologa. 

8. Konsekwencje dla sprawcy pobicia: kara zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły w            
dziale kary i nagrody. 

 

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

psychotropowych 
1. Osoba interweniująca zawiadamia wychowawcę klasy (albo pedagoga, dyrektora,        

pielęgniarkę). 
2. Wychowawca klasy albo osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły powiadamia o          

fakcie rodzica ucznia i wzywa go do szkoły. Uczeń przebywa w tym czasie pod opieką               
osoby dorosłej,  w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.            
Dyrektor placówki powiadamia też Powiatową Komendę Policji w Wąbrzeźnie. W          
obecności rodzica, bądź pedagoga szkolnego, wychowawcy, uczeń może zostać         
poddany badaniu na zawartość alkoholu. 

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

4. Uczeń ukarany jest zgodnie zapisami w Statucie Szkoły. 
5. Uczniowi i jego rodzinie udzielona zostaje pomoc psychoedukacyjna. Rodzicom         

należy wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.  
6. Wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

 
 

8. Procedura wobec uczniów, którzy posiadają lub rozprowadzają środki 
odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze 

 
1. Osoba interweniująca zatrzymuje ucznia posiadającego środki odurzające. 
2. Osoba interweniująca powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego, zażąda         

od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji 
3. Dyrektor lub pedagog powiadamia o tym fakcie Powiatową Komendę Policji oraz           

rodziców/opiekunów prawnych. 
4. Uczeń podlega karom zapisanym w Statucie. 
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5. Należy przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych          
dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności          
należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia        
należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

 

9. 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 lub pedagoga szkolnego. 
2. Wychowawca (pedagog szkolny) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i          

przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez ucznia. 
3. Wychowawca (pedagog szkolny) przeprowadza z uczniem i jego rodzicami rozmowę          

dotycząca przyczyn i konsekwencji palenia papierosów. 
4. Efektem rozmowy powinno być zawarcie umowy naprawczej, w której uczeń          

zobowiązuje się do niepalenia papierosów, rodzice zaś do szczególnej kontroli i           
zainteresowania dzieckiem. 

5. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia oraz może być           
zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska. 

6. W szczególnych przypadkach uczeń uzależniony od nikotyny kierowany jest za zgodą           
rodziców do poradni specjalistycznej. 

7. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może          
być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w wycieczce, dyskotece), a jeżeli             
ta metoda nie poskutkuje, wówczas szkoła informuje na piśmie Powiatową Policję w            
Wąbrzeźnie (specjalistę ds. nieletnich o demoralizacji ucznia). 

 

10. Procedura  w przypadku rozpoznania stanu odurzenia 
ucznia „dopalaczami”: 

 
1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 
2. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 
3. poinformować pedagoga/psychologa szkolnego 
4. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 
5. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 
6. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego 
7. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
8. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania 
9. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub           

indywidualnie w celu wyciszenia emocji 
10. udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od           

odurzania się 
11. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 
12. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 
13. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia 
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11. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o 
wyłudzaniu lub zastraszaniu (od momentu uzyskania informacji). 

 
1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy          

(jeśli nie jest obecny – pedagoga lub dyrektora). 
2. Wychowawca klasy lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły powiadamia         

zarówno rodzica/prawnego opiekuna ucznia poszkodowanego jak i sprawcy. 
3. Przeprowadzane są rozmowy ze sprawcą i osobą poszkodowaną w obecności          

dyrektora szkoły ewentualnie pedagoga lub wychowawcy klasy. Spotkania organizuje         
wychowawca klasy. 

4. Odbywają się rozmowy z rodzicem ucznia poszkodowanego i sprawcy wyłudzenia lub           
zastraszenia. Spotkania organizuje wychowawca klasy. Rozmowy przeprowadzane są        
w obecności dyrektora lub pedagoga lub wychowawcy klasy. 

5. Decyzją dyrektora szkoły i po konsultacjach z rodzicami o wyłudzeniu lub           
zastraszeniu pedagog informuje policję, która w dalszej kolejności prowadzi         
postępowanie wyjaśniające. 

6. Jeśli uczeń objęty jest dozorem kuratora sądowego pedagog informuje go o           
przypadkach zastraszania lub wyłudzania przez ucznia. 

7. Osoba poszkodowana, jeśli jest to konieczne, otrzymuje pomoc pedagoga lub          
psychologa. 

8. Uczeń, który dopuścił się wyżej wymienionych przewinień podlega karom zgodnie z           
zapisami w Statucie Szkoły. 

 

12. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą wypadku. 
 
 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował wypadek ucznia lub któremu zgłoszono          
wypadek, natychmiast powiadamia o zdarzeniu pielęgniarkę szkolną lub osobę         
przeszkoloną w udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, pedagoga i dyrekcję         
szkoły. 

2. Pielęgniarka (lub osoba przeszkolona w udzieleniu pierwszej pomocy        
przedmedycznej) udziela pierwszej pomocy medycznej. W razie konieczności dyrektor         
szkoły lub wyznaczona osoba wzywa lekarza. 

3. Pedagog szkolny lub pielęgniarka powiadamiają rodziców ofiary wypadku oraz         
wychowawcę klasy o zajściu. 

4. Rodzice decydują o dalszym leczeniu dziecka. 
5. W przypadku zagrożenia życia pielęgniarka, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa          

karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców. 
6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości          

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrekcję. 
7. Szkolny zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza        

dokumentację powypadkową 
8. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków 
9. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz          

ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 
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10. W szkole prowadzona jest statystyka roczna wypadków. 
 

13. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły 
 

1. Uczeń lub pracownik szkoły zgłasza fakt kradzieży wychowawcy, pedagogowi, lub          
dyrektorowi szkoły. 

2. Ustalenie wartości skradzionej rzeczy. 
3. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 
4. Wezwanie policji, jeżeli wartość skradzionego przedmiotu jest większa niż 100 zł i            

zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dowodów. Pracownik szkoły nie ma prawa         
samodzielnie wykonać czynności przeszukania. Może to zrobić tylko policja. 

5. Wysłuchanie świadków, osób pokrzywdzonych i podejrzanych. 
6. Ustalenie sprawcy i przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy uświadamiającej        

negatywne skutki czynu 
7.  Ustalenie kary zgodnie ze statutem. 
8. Powiadomienie rodziców lub opiekunów dziecka. 
9. Zwrot skradzionej rzeczy lub ustalenia form rekompensaty. 
10. Sporządzenie notatki przez wychowawcę. 

 

14. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia fałszerstwa 
popełnionego przez ucznia. 

 
1.  Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

a) dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen,          
usprawiedliwianie nieobecności), 
b) przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 
c) podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, 
d) podkładanie prac innych uczniów jako własnych, 
e) inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce            
itp.). 
2. Nauczyciel, który wykrył fałszerstwo, informuje o tym fakcie wychowawcę i pedagoga            
szkolnego. 
3. Pedagog szkolny, wychowawca lub (w przypadku nieobecności wychowawcy/pedagoga)         
nauczyciel, który stwierdził fałszerstwo, zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia o         
zdarzeniu i prosi o osobisty kontakt na terenie szkoły. 
4. Wychowawca klasy i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, który             
popełnił fałszerstwo. Wspólnie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu i karze zgodnej z            
WSO. 
5. W przypadku powtórnego fałszerstwa dokonanego przez ucznia, szkoła zgłasza sprawę na            
policję. 
 

15. Procedura zwalniania ucznia ze szkoły 
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1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż wynika to z jego planu zajęć, musi              
przedstawić wychowawcy lub pedagogowi (lub dyrekcji w przypadku nieobecności         
w/w w szkole) pisemną prośbę rodzica. 

2. W przypadku złego samopoczucia: 
a) uczeń zgłasza się do wychowawcy, pedagoga lub pielęgniarki (jeśli pielęgniarka jest w             
szkole), 
b) w przypadku ustalenia konieczności kontaktu z rodzicem, wychowawca, pedagog,          
pielęgniarka, sekretarka szkoły, dyrektor kontaktują się z rodzicem, 
c) jeśli rodzic dziecka zabiera je z powodu złego samopoczucia ze szkoły, musi to zrobić               
osobiście, informując o fakcie wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrekcję, 
d) jeśli rodzic nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je do domu udzielając zgody                 
telefonicznie, wychowawca, pedagog lub sekretarka szkoły weryfikują rozmówcę dzwoniąc         
pod wskazany nr telefonu. Działania te wychowawca odnotowuje w dzienniku. 
 

16. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że 
uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie 

 
1. Nauczyciel, który przyjmuje zgłoszenie, zapisuje jego datę i godzinę, zapewnia          

zgłaszającemu dyskrecję. Nauczyciel - świadek przemocy (np. na terenie lub w           
okolicy szkoły) powinien zawsze interweniować. Uczniowi należy zapewnić        
bezpieczeństwo – trzeba go odseparować od sprawcy przemocy. W razie potrzeby           
uczniowi udziela się pomocy przedmedycznej, ewentualnie wzywa się pogotowie i          
policję. Jeśli uczeń sam sygnalizuje, że jest krzywdzony lub nauczyciel ma podejrzenia            
w tym zakresie, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, sporządza notatkę o zdarzeniu           
lub z przebiegu rozmowy (o ile to możliwe bezpośrednio po zdarzeniu lub rozmowie). 

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, dyrektora szkoły oraz          
pedagoga. O podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia należy poinformować         
dyrektora, gdyż to on odpowiada za jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i           
opiekuńczej szkoły. Obowiązkiem dyrektora jest także udzielanie wsparcia        
nauczycielom w realizacji ich zadań. Dodatkowym wsparciem dla nauczyciela w          
trudnej dla niego sytuacji może być, na tym etapie postępowania, zaangażowanie           
innych osób, takich jak np. wychowawca klasy lub pedagog.  

3. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor lub pedagog             
wzywa lekarza. 

4. Dyrektor lub pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z         
poszkodowanym. 

5. Pedagog zawiadamia lub wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z            
najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy. W rozmowie         
bezpośredniej lub telefonicznej trzeba poinformować o celu spotkania. Warto ustalić          
termin spotkania w czasie pobytu ucznia w szkole, by w trakcie wstępnej rozmowy             
miał on zapewnioną opiekę i nie był narażony na dodatkowy stres. 

6. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza          
osobę, która ją przeprowadza. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (z           
udziałem ucznia lub pod jego nieobecność, jeśli nie można nawiązać z nim            
bezpośredniego kontaktu) Szkoła wypełnia części I–XV, XVII i XIX–XXI formularza          
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A. Rozmowę z uczniem, który jest dotknięty przemocą w rodzinie, przeprowadza się w             
warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności ucznia        
oraz zapewniających mu bezpieczeństwo, w obecności rodzica, który nie jest sprawcą           
przemocy, lub innej najbliższej osoby. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B”           
osobie reprezentującej dziecko (rodzicowi, który nie jest sprawcą przemocy,         
opiekunowi lub osobie zgłaszającej przemoc wobec dziecka). 

7. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego       
zespołu interdyscyplinarnego  i przekazuje mu sporządzoną dokumentację       
pokrzywdzonego. Oryginał formularza przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w          
ciągu 7 dni od momentu wszczęcia procedury. Kopia pozostaje w dokumentacji           
szkoły. 

8. W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich. 
 
 
 

17.  Procedura postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy 
 

1. Nauczyciel, pielęgniarka lub inny pracownik szkoły, który dowiedział się (lub ma           
podejrzenia), że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę           
klasy. Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły i pedagogowi        
szkolnemu.  

2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać           
więcej informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.  

3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się          
ustalić, czy rodzice już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa               
(gwałtu). W tym przypadku należy powiadomić organy ścigania.  

4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie           
zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące sposobu, przeprowadzania rozmowy        
z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

5. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica               
boi się im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o              
swojej sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują         
stosowne działania z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji.  

6. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje         
uczennicę i jej rodziców lub opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze            
strony szkoły. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z           
przedstawionych form pomocy. Odpowiada na pytania i wątpliwości.  

7. Uczennica z rodzicami lub opiekunami prawnymi podejmują -w ustalonym terminie          
-decyzję w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji            
informują wychowawcę klasy i dyrektora.  

8. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice lub opiekunowie prawni uczennicy podejmują          
działania niezbędne do przyznania uczennicy -zależnie od dokonanego wyboru         
-nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki.  

9. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia          
uczennicy i jej rodzinie pomocy i wsparcia (materialnego –wnioskując do MGOPS,           



Procedury  postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące w 
Szkole Podstawowej w Jarantowicach 

psychologicznego, organizacyjnego). Podejmują działania, w tym kształtujące       
pozytywne postawy rówieśników (np. spotkania ze specjalistami, warsztaty        
kształtujące postawy empatii i tolerancji).  

10. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym          
sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że           
nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady          
pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców. 

11. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony z uczennicą sposób         
realizacji obowiązku nauki. 

 

1 8. Procedura w przypadku wtargnięcia terrorysty do szkoły 
 
Reakcje nauczyciela w sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub          
bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw.              
aktywny strzelec . 

●     Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz 
( zabarykaduj   się ) -   szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi 
wejście do pomieszczenia i    zabicie kolejnych osób 

● Wycisz i uspokój uczniów -  wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych 
mogą   spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali 
lekcyjnej przez drzwi czy ściany 

● Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - 
należy zwrócić   szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą 
mieć problemy z    opanowaniem emocji 

● Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony -  niespodziewane sygnały 
telefonów mogą   zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i 
zachęcić napastnika do wejścia 

●   Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej 
sytuacji  - w        przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest 
natychmiastowe przekazanie informacji policji 

● Zasłoń okno, zgaś światło  -   należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 
zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a 
znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 

● Nie przemieszczaj się  -   przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 
który może   zostać zauważony przez napastników 

●   Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi  -   przebywanie w świetle drzwi 
rzuca cień   i może zostać zauważone przez napastników 

● Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze  -   z reguły napastnicy strzelają na 
wysokości   około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i 
mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz 

● Jeżeli padną strzały, nie krzycz  -   napastnicy oddając na ślepo strzały przez 
zamknięte   drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w 
salach rzeczywiście nikogo nie ma 

● Nie otwieraj nikomu drzwi  -   interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 
konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 
przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi 

● W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, 
która może być ostatnią szansą na uratowanie życia  -   w sytuacji obecności 
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aktywnego strzelca jego   celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej 
sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia 

  W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli 
nad szkołą: 

● Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika  -   wszelkie próby oporu mogą być 
uznane   przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników 

● Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon  - 
wszelkie próby   oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby 
oszukującej 

●    Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia  - w takim przypadku 
ewentualne   niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako 
próba oporu 

● Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego  - w takiej 
sytuacji patrzenie   w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji 

● Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika  -   odwracanie plecami może 
zostać uznane   jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji 

● Nie zwracaj na siebie uwagi -  niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć 
szansę   na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś 
dla przykładu 

●   Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny  -   brak szacunku i agresja mogą 
zostać   ukarane przez zamachowców 

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

● Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu  -   zwracanie się do 
uczniów   po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze 
ich traktowanie przez zamachowców 

● Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami -  wiedza ta w 
konsekwencji obniży   agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których 
zachowanie odstaje od reszty 

● Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów  -   każda 
aktywność   podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt 
oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana 

● Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty -  nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny 
raz   będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek. 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

● Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów –          
możesz zostać uznany za terrorystę -  policja w trakcie operacji odbijania           
zakładników nie jest w stanie   odróżnić napastników od ofiar 

●  Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi -  próba           
pomocy siłom  bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać           
potraktowane jako akt agresji 
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● Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na           
wysokości głowy -  taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne         
narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi          
zakładników 

●  Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej          
działaniom -  postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację          
zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników 

● Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących -  tarcie oczu tylko            
pogarsza skutki   użycia gazu łzawiącego 

● Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami -  wszelkie         
samowolne działania  mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić           
akcję ratunkową 

● Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy -  policja zbiera kluczowe informacje         
mające się  przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji          
zamachowców 

● Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty        
dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona -  w pierwszej fazie          
operacji odbijania zakładników  policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od           
napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku 

● Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej,         
oddal się we wskazanym kierunku -  w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa           
należy wykonać   polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne 

● Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko          
wybuchu lub pożaru -  najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero            
później ratowanie dóbr  materialnych. Procedura w przypadku podłożenia ładunku        
wybuchowego 

 

19. Procedura w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego 

W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

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

2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje  - w         
przypadku  stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z          
przypomnieniem sobie istotnych informacj 

3.  Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną        
w szkole za uruchomienie procedury  -  osoba odpowiedzialna może zarządzić          
ewakuację całości   personelu szkoły 

4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij        
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji  -  ewakuacja musi być rozpoczęta          
niezwłocznie po ogłoszeniu  odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę          
personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku. 



Procedury  postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące w 
Szkole Podstawowej w Jarantowicach 

5. Nie używaj telefonu komórkowego  -  eksplozja ładunku może zostać         
zainicjowana falami   emitowanymi przez telefon komórkowy 

6. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie          
należą do jej wyposażenia  -  stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w          
klasie może przyspieszyć   akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji 

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

8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę         
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi  -  szybkie       
sprawdzenie obecności wszystkich  dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości        
personelu szkoły 

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu  -          
informacja ta pozwoli  rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania            
dróg ewakuacyjnych 

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.           
Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją. 

W przypadku podejrzenia jej otrzymania: 

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

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

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

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

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

6. Nie używaj telefonu komórkowego  -  eksplozja ładunku może zostać         
zainicjowana falami   emitowanymi przez telefon komórkowy 

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

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

Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na          
terenie szkoły ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku: 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie procedury: 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego nieobecności osoba przez nich upoważniona 

  

20. Procedura w wypadku skażenia chemicznego lub 
biologicznego szkoły 

 
Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska          
pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w          
środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także           
z stosowania broni biologicznej (broń B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są              
wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami (wąglik, bruceloza etc.)       
wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami (rycyna,          
toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami. 
  

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE       
INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ     
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU). 
  

Należy wówczas: 
1.  zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby         

przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły       
przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru 

2. natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby  -        
policję, straż  pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w           

tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku 

3. w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory          
wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację w miarę możliwości gromadzić       
podręczne środki ratownicze i odtrutki  -  maski pyłowe,  gazę, watę, kwas           

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

środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry 

4. przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na        
wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do       
wnętrza pomieszczeń  częsta  zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza          

przed nadmiernym pochłanianiem substancji 
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5. powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac         
wymagających dużego wysiłku 

6. do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno         
opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i        
innych otworów wentylacyjnych 

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

  

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ      
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE     
NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ. 
  
Należy wówczas: 
  

1. nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać         
proszku, nie ścierać cieczy 

2. aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem 
3.  pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do           

przeciągów 
4. opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność      

podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób 
5.  powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole  -          

dyrektora,   zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję 
6.  zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i         

ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz          
poprzecznie do kierunku wiatru 

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

8. jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce          
wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną          
substancją i włożyć do plastikowego worka 

9. po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania            
zgody odpowiednich służb -  policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka         
zwalczania   skażeń i zakażeń 

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

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

12.w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki  -          
maski  pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę            
utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do         
zmywania skóry 

13. przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na        
wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do       
wnętrza pomieszczeń  -  częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą          
zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji 
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14. powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac         
wymagających dużego wysiłku 

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

  
  

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. 

 

21. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia pedofilii w szkole 
 

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

2. w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających          
uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policj 

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

5. 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 

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

7. dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
8. wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z        

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 
9. dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z          

udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki nad          
uczennicą/uczniem 

 

22. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
przypadków rozpowszechniania pornografi wśród uczniów 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu        
pracownikom szkoły. 

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród          
uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o            
charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu        
działań 

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

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

 

23. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez 
ucznia czynu karalnego 

 
1. Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia        

dyrektora szkoły. 
2. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków          

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

4. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku. 
5. 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  z abezpieczenie ewentualnych dowodów         
lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

 

24. Procedura reagowania w przypadku dostępu do treści 
szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych 

 
1. Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie          

zależna od tego, czy: (1) treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej             
szkoły, czy też (2) treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami danej              
szkoły, lecz wymagają kontaktu szkoły z odpowiednimi służbami. W pierwszej          
kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki z treściami          
niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu),        
znalezione w Internecie lub w komputerze dziecka. Zabezpieczenie dowodów jest          
zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w czynnościach tych może          
wspomagać ich przedstawiciel szkoły posiadający odpowiednie kompetencje       
techniczne. W przypadku sytuacji (1) rozwiązanie leży po stronie szkoły, zaś (2) należy             
rozważyć zgłoszenie incydentu na Policję oraz zgłosić go do serwisu Dyżurnet           
(dyzurnet.pl). 

2. W identyfikacji sprawców kluczowe znaczenie odgrywać będą zgromadzone dowody.         
W procesie udostępniania nielegalnych i szkodliwych treści małoletnim występują na          
ogół: twórca treści (np. pornografii) oraz osoby, która udostępniły je dziecku. Często            
osobami tymi są rówieśnicy – uczniowie tej samej szkoły czy klasy, dzieci sąsiadów.             
Konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców lub opiekunów dzieci        
uczestniczących w zdarzeniu o sytuacji i roli ich dzieci. 

3. W przypadku udostępniania (szerowania, dzielenia się) treści opisanych wcześniej         
jako szkodliwych/ niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez        
ucznia należy przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej             
trakcie uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez niego działania. Działania         
szkoły powinny koncentrować się jednak na aktywnościach wychowawczych. W         
przypadku upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych (np. pornografii        
dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu na Policję. 

4. Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji -             
otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozmowa z dzieckiem powinna się        
odbywać w warunkach jego komfortu psychicznego, z poszanowaniem poufności i          
podmiotowości ucznia ze względu na fakt, iż kontakt z treściami nielegalnymi może            
mieć bardzo szkodliwy wpływ na jego psychikę. W jej trakcie należy ustalić            
okoliczności uzyskania przez ofiarę dostępu do ww. treści. 



Procedury  postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące w 
Szkole Podstawowej w Jarantowicach 

5. Należy koniecznie powiadomić ich rodziców lub opiekunów prawnych o zdarzeniu i           
uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy wsparcia dziecka. Działania szkoły w            
takich przypadkach powinna cechować poufność i empatia w kontaktach z wszystkimi           
uczestnikami zdarzenia oraz udzielającymi wsparcia.  

6. W przypadku kontaktu dziecka z treściami szkodliwymi należy dokładnie zbadać          
sposób, w jaki nastąpił kontakt dziecka z nimi. Poszukiwanie przez dziecko tego typu             
treści w sieci lub podsuwanie ich dziecku przez innych może być oznaką            
niepokojących incydentów ze świata rzeczywistego. Np. kontakty z osobami         
handlującymi narkotykami czy proces rekrutacji do sekty lub innej         
niebezpiecznej grupy. 

7. W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego           
ofiary – w klasie, czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i            
wychowawczych. 

8. W przypadku naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów       
pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku          
do 15 lat przez osobę dorosłą należy – w porozumieniu z rodzicami dziecka -              
niezwłocznie powiadomić Policję 

9. Kontakt z treściami szkodliwymi lub niebezpiecznymi może wywołać potrzebę         
skorzystania przez ofiarę ze specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o takim          
kontakcie i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta w porozumieniu z           
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

 

25. Procedura reagowania w przypadku cyberprzemocy 
 

1. Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (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. 

2. Jeżeli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede        
wszystkim należy okazać jej wsparcie z poszanowaniem jej uczuć. Rozmowę należy           
przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, zapewniającym intymność. 

3. Jeśli zgłaszającym nie jest ofiara, prosimy opis sytuacji, także z poszanowaniem           
podmiotowości iz poszanowaniem jej uczuć. 

4. Należy ustalić charakter zdarzenia (rozmiar, rangę, jednorazowość, powtarzalność).        
Należy unikać konfrontacji. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje         
znamiona cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć           
działania profilaktyczne mające na celu nie dopuszczenie do eskalacji tego typu           
zachowań w stronę cyberprzemocy). 

5. Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić          
kopię materiało w, 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. 

6. 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) 
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7. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny            
powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma słuz            
yc ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspo lnej analizie (w tym np. przyjrzeniu się             
przyczynom), a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej (w tym sposobów          
zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy). W pierwszej kolejnos ci należy udzielić         
wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpieczna i zaopiekowana przez dorosłych. Na            
poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa fakt, że wie ono, że szkoła podejmuje kroki            
w celu rozwiązania problemu. 

8. 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 w. 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 moz liwos ci         
zgłoszenia sprawy Policji.  

 

 


