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Spis procedur 

1. Procedura ewakuacyjna. 

2. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych na terenie szkoły.  

3. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji  

przez rodziców/prawnych opiekunów.  

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na terenie szkoły 

ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku. 

5. Procedura postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną 

terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancją. 

6. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia w szkole substancji 

psychoaktywnych. 

7. Procedura na wypadek ataku antyterrorystycznego. 

8. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole. 

9. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole.  

10. Procedura postępowania na wypadek kradzieży lub wymuszenia pieniędzy  

lub przedmiotów wartościowych. 

11. Procedura postępowania na wypadek rozpowszechniania pornografii w szkole  

przez ucznia. 

12. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole  

lub wśród uczniów. 

13. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole. 

14. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego. 

15. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego. 

16. Procedura reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy. 

17. Procedura postępowania w przypadku ucznia chorego przewlekle. 
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Procedura ewakuacyjna  

Cel: 

Przygotowanie uczniów i pracowników szkoły do wykształcenia nawyków mających na celu 

bezpieczne opuszczenie budynku szkoły w momencie ewentualnego zagrożenia (pożar, 

podłożenie ładunku wybuchowego, rozpylenie substancji toksycznej itp.) 

Przedmiot: 

Próbne ćwiczenia ewakuacyjne. 

Zakres procedury: 

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz przedszkola, a także osoby postronne aktualnie 

przebywające w budynku. 

Odpowiedzialne osoby i ich uprawnienia: 

Odpowiedzialni za ewakuację uczniów i pracowników szkoły są Dyrektor szkoły, a w czasie 

jego nieobecności zastępcy Dyrektora. W godzinach popołudniowych i wieczornych – 

dozorca. Uprawnienia kierujących ewakuacją wynikają z odpowiednich przepisów (próba 

ewakuacyjna co najmniej raz na dwa lata- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.). Jako 

osobę współpracującą z kierującym akcją wyznacza się inspektora do spraw bhp. 

 

Opis procedury: 

1. Wyznaczenie daty ewakuacji (znanej jedynie osobom kierującym akcją). 

2. Określenie szczegółowych zadań poszczególnych pracowników szkoły (przekazywane  

na systematycznych szkoleniach). 

3. Sposób alarmowania w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie: 

a) dźwięk dzwonka szkolnego: 3 sygnały po 15 sekund, przerwy między sygnałami –  

5 sekund. 
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b) w wypadku zaniku napięcia w sieci poszczególnych nauczycieli w klasach  

o ewakuacji informują wyznaczeni pracownicy obsługi i administracji  

wg harmonogramu pracy w danym dniu, który znajduje się u kierownika 

administracyjno-gospodarczego. 

4. Nauczyciel po usłyszeniu sygnału niezwłocznie wychodzi z uczniami z klasy.  

Nie zamyka na klucz gabinetu lekcyjnego i na czele uczniów udaje się do najbliższego 

wyjścia ewakuacyjnego (wymaga się utrzymania dyscypliny wśród uczniów). 

Uczniowie nie zabierają ze sobą plecaków. 

5. Po wyjściu przed budynek szkoły nauczyciel składa meldunek kierującemu akcją, 

który powinien znajdować się przy głównym wyjściu ewakuacyjnym – frontowe 

wejście do budynku szkoły. 

6. Po złożeniu meldunku (klasa i ilość uczniów) nauczyciel z grupą uczniów kieruje się  

do wylotu ulicy Polnej, która jest wyznaczona jako główne miejsce zgrupowania 

uczniów i pracowników. Wyznacza się wylot ul. Górniczej jako miejsce rezerwowe. 

7. Pracownicy administracji i obsługi ewakuują się zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w szkole. Kierownicy działów meldują kierującemu akcją o ilości 

ewakuowanych pracowników. 

8. Na sygnał słowny prowadzącego akcję ewakuacyjną: "Koniec ewakuacji – 

nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy wracają do budynku szkoły. 

9. W czasie niesprzyjającej pogody ustala się, iż upoważniony pracownik sekretariatu 

wykonuje telefon do osoby dyżurującej w OSP, by ewakuowani uczniowie  

i pracownicy mogli się udać do pomieszczenia przy ul. Poniatowskiego – remizy 

strażackiej. 

10.  W przypadku alarmu w czasie przerwy międzylekcyjnej ustala się: 

a) nauczyciele dyżurujący w poszczególnych rejonach szkoły dyscyplinują uczniów, 

przygotowując ich do ewakuacji, 

b) nauczyciele przebywający w tym czasie w pokoju nauczycielskim po usłyszeniu 

sygnału alarmu udają się w kierunku swoich gabinetów w celu pomocy przy 

ewakuacji nauczycielom dyżurującym, 
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c) z zachowaniem dyscypliny wyprowadzają uczniów do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego, 

d) nauczyciel dyżurujący melduje osobie kierującej akcją ilość wyprowadzonych 

dzieci  

ze swojego rejonu, 

e) po zameldowaniu udają się na miejsce zgrupowania na ulicę Polną lub Górniczą, 

f) pracownik obsługi aktualnie przydzielony do pracy w danym rejonie ma 

obowiązek sprawdzenia, czy ktoś przebywa w toalecie lub na półpiętrze. 

 

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych na terenie szkoły  

1. Wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów i rodziców(prawnych opiekunów)  

z Procedurą postępowania w sytuacjach trudnych na terenie szkoły. Fakt poinformowania 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

2. Nauczyciel prowadzący lekcję/nauczyciel dyżurujący w przypadku niestosownego 

zachowania ucznia upomina go i wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego  

lub informuje o tym wychowawcę klasy, który wpisuje uwagę. 

3. Gdy sytuacja się powtórzy, nauczyciel rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy  

i pedagoga szkolnego. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym lub informuje  

o tym wychowawcę klasy. 

4. W przypadku braku poprawy (wybryk po raz trzeci) wychowawca wzywa rodziców  

na rozmowę, w której uczestniczy pedagog i wicedyrektor. 

5. Każda uwaga wpisana w dzienniku elektronicznym powinna mieć dopisek: „Proszę  

o potwierdzenie otrzymania informacji”. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie 

potwierdzą otrzymania informacji, wychowawca informuje o uwadze rodziców (prawnych 

opiekunów) telefonicznie, co dokumentuje odpowiednim wpisem w teczce wychowawcy. 

6. W przypadku braku kontaktu telefonicznego wychowawca wzywa rodzica na rozmowę 

listownie. Sporządza notatkę z rozmowy, którą podpisują osoby uczestniczące  

w spotkaniu i przechowuje ją w teczce wychowawcy. 

7. W przypadku wyczerpania dostępnych środków wychowawczych szkoła będzie 
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informować o tym fakcie odpowiednie służby (opieka społeczna, sąd dla nieletnich).  

 

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji  

przez rodziców/prawnych opiekunów  

1. Wychowawca na pierwszym zebraniu z rodzicami/prawnymi opiekunami zapoznaje ich  

ze sposobem usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z lekcji. 

2. Kanałami informacji między rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia a wychowawcą 

dotyczącymi zwalniania i usprawiedliwiania są: dziennik elektroniczny, informacja 

telefoniczna do sekretariatu szkoły lub bezpośredni kontakt ucznia lub rodzica 

(dostarczenie informacji pisemnej – zwolnienia z podpisem rodziców). 

3. O nieobecności ucznia w szkole rodzice/ prawni opiekunowie informują wychowawcę, 

wykorzystując w/w kanały informacji. 

4. Rodzice usprawiedliwiają każdą nieobecność ucznia w ciągu 7 dni po powrocie ucznia  

do szkoły. 

5. O przewidywanej dłuższej niż 1 tydzień absencji ucznia rodzice/prawni opiekunowie  

są zobowiązani powiadomić wychowawcę w okresie poprzedzającym nieobecność. 

6. Jeżeli nieobecność ucznia nie zostanie usprawiedliwiona w określonym terminie, 

wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami. Wychowawca 

odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, a jeżeli spotyka się z rodzicami 

osobiście – sporządza notatkę z rozmowy i przechowuje ją w teczce wychowawcy. 

7. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wyłącznie wychowawca klasy. W przypadku 

nieobecności wychowawcy uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela 

prowadzącego lekcję, pedagoga lub wicedyrektora szkoły na podstawie pisemnej prośby 

rodziców/prawnych opiekunów lub informacji przekazanej do sekretariatu szkoły. 

8. Usprawiedliwiając poszczególne godziny nieobecności, stosuje się oznaczenia dostępne  

w dzienniku elektronicznym. 

9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek systematycznego odnotowywania nieobecności  

i spóźnień uczniów na swoich lekcjach w dzienniku elektronicznym. 

10. Jeżeli uczeń opuścił w ciągu miesiąca 50% zajęć lekcyjnych, wychowawca,  
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w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, powiadamia o tym fakcie listem poleconym 

rodziców/prawnych opiekunów, wzywając ich na rozmowę w celu przypomnienia 

konieczności realizacji obowiązku szkolnego. 

11. Wychowawca klasy gromadzi i przechowuje dokumenty dotyczące usprawiedliwiania 

nieobecności danego ucznia przez okres roku szkolnego w formie elektronicznej  

lub pisemnej w teczce wychowawcy. 

12. O nieobecności ucznia na zajęciach specjalistycznych (terapia, zajęcia wyrównawcze, 

logopedia, socjoterapia, zajęcia rewalidacyjne) informuje przez e-dziennik 

rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel prowadzący zajęcia i odnotowuje ten fakt  

w dzienniku zajęć. Jeżeli uczeń nie pojawi się trzykrotnie na zajęciach, nauczyciel 

prowadzący zajęcia powiadamia tym wychowawcę klasy, który wzywa rodziców  

na rozmowę. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami w obecności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. W przypadku nieobecności ucznia wynikającej z uczestnictwa w konkursach, zawodach 

sportowych, wycieczkach, uroczystościach środowiskowych i innych działaniach 

mających na celu reprezentowanie szkoły nauczyciel organizujący w/w działania 

zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia wychowawcy, sporządzenia listy 

uczestników i udostępnienia jej w pokoju nauczycielskim najpóźniej w dniu imprezy –  

do 7.50. 

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na terenie szkoły 

ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku 

Otrzymanie 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. 
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2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku 

stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem 

sobie istotnych informacji. 

3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole  

za uruchomienie procedury – dyrektora 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.  

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.  

Podłożenie podejrzanego pakunku 

W przypadku podejrzenia otrzymania podejrzanego pakunku:  

1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć,  

że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie 

zostanie wykluczona. 
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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 

– dyrektora szkoły. 

5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji.  

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.  

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta 

pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 

ewakuacyjnych.  
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Procedura postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną 

terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancją 

Należy wówczas:  
 

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające  

na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr  

oraz poprzecznie do kierunku wiatru. 

2.  Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku. 

3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 

wyłączyć klimatyzację. 

4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 

utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania 

skóry. 

5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 

pochłanianiem substancji. 

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku. 

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych. 

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie  

z otrzymanymi od nich wytycznymi.  
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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 - 

rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach  

od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie 

przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie 

otwarta przestrzeń. 

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia. 

8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 

worka. 

9. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania 

skażeń i zakażeń. 

10. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, 

drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację. 
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11. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się  

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  

12. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 

utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania 

skóry. 

13. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - 

częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 

pochłanianiem substancji. 

14. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku. 

15. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie  

z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

 

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. 
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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.  

 

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych 

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły należy: 

1. zachować szczególne środki ostrożności; 

2. zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ewentualnym  jej 

zniszczeniem; 

3.  powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję; 

4.  ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy; 

5.  przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz pisemną informację o zaistniałej 

sytuacji. 

W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy: 

1. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie; 

2. powiadomić pedagoga szkolnego; 

3. powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję; 
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4.  zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej 

substancji 

5.  zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni; 

6. poinformować rodziców o obowiązujących procedurach  

w szkole/placówce; 

7. 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; 

8. podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania  

i rozprowadzania środków odurzających; 

Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem należy: 

1.  powiadomić wychowawcę klasy ucznia; 

2. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie; 

3.  powiadomić pedagoga szkolnego; 

4.  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego; 

5. powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

6.  powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły; 

7.  poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na 

wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności 

należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia 

należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia; 

8.  przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, 

wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami należy: 
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1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2.  poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego; 

3.  w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów  

w klasie; 

4.  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego; 

5.  poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

6.  wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

7.  przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania; 

8.  przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem; 

9. zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać 

działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji; 

10.  opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy  

z dzieckiem. 

Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”: 

11. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

12.  w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów  

w klasie; 

13.  poinformować pedagoga/psychologa szkolnego; 

14.  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego; 

15.  poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

16.  wezwać karetkę pogotowia ratunkowego; 

17.  wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

18.  przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania; 

19.  przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub 

indywidualnie w celu wyciszenia emocji; 

20.  udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku  

w odstąpieniu od odurzania się; 
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21.  opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy  

z dzieckiem; 

22. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

 

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców: 

1. szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję; 

2.  powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania; 

3.  szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia. 

 

Procedura na wypadek ataku antyterrorystycznego 

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa: co może być sygnałem ostrzegającym  

o niebezpieczeństwie: 

 zdecydowanie rzucające się w oczy nietypowe zachowanie się osób – dotyczy 

to osób znanych, np. pracownicy i rodzice uczniów, jak i osób obcych; 

 pozostawione bez opieki przedmioty i paczki, torby, pakunki; 

 samochody (w szczególności furgonetki) parkujące w obrębie budynku szkoły, 

np. poza parkingiem. 

2. Zasady postępowania w przypadku podanych powyżej przykładów: 

 W miarę możliwości niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz podjąć 

próbę poinformowania o tym fakcie inne osoby ( z terenu i poza terenem szkoły). 

Ważne: należy niezwłocznie uruchomić sygnał dźwiękowy/informujący o wtargnięciu 

napastnika/ów, zadzwonić pod numer alarmowy np. 997 lub Centrum Antyterrorystyczne 996. 

 Nie dotykaj podejrzanych przedmiotów. 

 Wykonuj bezwzględnie polecenia osób prowadzących ewakuację z budynku 

szkoły. 

 Zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę. 

 Nie udawaj bohatera, wykonuj polecenia służb. 
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 Zawiadamiając służby o zagrożeniu, podaj jego rodzaj i źródło (terroryści, 

podejrzany pakunek lub przedmiot, rozpylenie substancji toksycznej). 

 Podaj dokładnie numer telefonu, informację o zagrożeniu, opis miejsca  

i ewentualny wygląd przedmiotu. 

3. Terroryści w budynku szkoły, sposoby przetrwania w momencie stania się 

zakładnikami: 

 Rób, co ci każą, nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. 

 Nie dyskutuj z napastnikami i nie buntuj się, może to tylko pogorszyć Twoją 

sytuację. 

 Twoim priorytetem powinno być przetrwanie. 

 Czekaj cierpliwie na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej. 

 W miarę możliwości staraj się uzmysłowić napastnikom, że mają do czynienia 

z ludźmi. 

 Bądź spokojny, naturalny. 

 Rozwiń u siebie potrzebę przetrwania, ponieważ sytuacja może trwać długo. 

 Nie rób gestów zwracających uwagę napastników. 

 Nie zadawaj pytań, nie patrz im w oczy, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź 

spokojnie na miejscu. 

 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać, otworzyć torbę, wyjść  

do toalety. 

 Na żądanie terrorystów oddaj im bez wahania przedmioty osobiste. 

 Nie chwal się, że posiadasz jakąś władzę, o ile sami nie zapytają. 

 Zapamiętaj jak najdokładniej szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia, 

pomoże to służbom i przedstawicielom władzy w uwolnieniu pozostałych 

zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu. 

4. Postępowanie przy operacji antyterrorystycznej w budynku szkoły: 

 Zabarykaduj się w dostępnych pomieszczeniach klasy, biura, szafie itp.  

i nie przebywaj w świetle okien i drzwi, 

 Nauczyciel przebywający z uczniami w pomieszczeniu powinien: 
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- zebrać wszystkich uczniów w jednym rogu sali- po prawej lub lewej stronie 

drzwi; 

- zamknąć drzwi na klucz jeśli jest taka możliwość; 

- „zbudować’ z ławek i krzeseł barykadę chroniącą uczniów; 

- zachować spokój, nie ulegać panice- w miarę możliwości starać się uspokajać 

uczniów;  

– zapanować, w miarę możliwości, nad własnymi emocjami, 

 Bądź spokojny (w miarę możliwości), akcja zawsze wywołuje zamieszanie  

i panikę, ludzie są w szoku. 

 Nie uciekaj i połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce 

na głowie do końca operacji. 

 Słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu 

na zadawanie zbędnych pytań. 

 Nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących. 

 W razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś  przedmiotem. 

 Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz 

zostać wzięty za terrorystę. 

 Wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, 

zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. 

 Spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre 

traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie 

zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym  

z porywaczy. 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii  

w szkole  

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 

1. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora  

oraz pedagoga szkolnego. 
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2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji.  

3. Następnie dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację  

o stwierdzonym zagrożeniu. 

4. Wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni podejmują 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 zostają 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu 

przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy 

molestowania. 

6. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem 

(w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia). 

7. Dyrektor (lub wicedyrektor) wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

i w obecności wychowawcy lub pedagoga  przeprowadza rozmowę  

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

8. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala działania  

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki  

nad uczennicą/uczniem. 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole  

Agresja fizyczna 

1. 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 
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mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby 

należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami. 

2.  Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagoga  i dyrektora szkoły  

oraz powiadomić wychowawcę/ -ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora  

i ofiary. 

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog  

lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania 

zgody rodziców (opiekunów prawnych). 

4.  Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

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

poszkodowanego. 

6.  Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają 

notatkę. 

7.  Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

8.  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 szkoły. 

Agresja słowna 

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie  

i wyeliminowanie tego zjawiska. 
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2.  Należy powiadomić wychowawcę klasy lub pedagoga. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno. 

4.  O zaistniałym zdarzeniu wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników zdarzenia. 

5.  Pedagog szkolny udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

6. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie. 

 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy 

lub przedmiotów wartościowych 

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

z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

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

skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem przeszukania domniemanego 

sprawcy. 

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

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy oraz pedagogowi szkolnemu, 

sporządza notatkę służbową. 

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

okoliczności zdarzenia, przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym, sprawcą (jeżeli 

udało się go ustalić), świadkami. 

5. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 

(jeżeli udało się go ustalić) oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa 
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obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy  

i terminu zwrotu skradzionego mienia, sposobu ukarania sprawcy. 

6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z poszkodowanym  

i jego rodzicami/prawnymi opiekunami przekazując ustalenia podjęte podczas 

spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 

7. W uzasadnionych przypadkach pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/ 

prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy. 

8. Wychowawca lub pedagog sporządza notatkę z ustaleniami.  

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

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.  

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. 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. 

4. Dyrektor (lub wicedyrektor) wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

który rozpowszechniał materiały pornograficzne i w obecności wychowawcy oraz 

pedagoga  przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy 

na temat zdarzenia.  
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5. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole  

lub wśród uczniów. 

 

1. 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. 

2.  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 wzywa do szkoły rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia. 

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

(świadomie lub nie) dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane  

za prostytuowanie się, pracownik/nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który 

wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

4.  Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.  

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem.  

W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka  

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

5.  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 pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 

Sąd Rodzinny lub Policję. 
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6.  W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

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

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

dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji. 

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

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

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia  

o tym prokuratora lub Policję. 

8.  Dyrektor szkoły powiadamia Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

9.  Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza 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. 

 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę 

klasy i pedagoga 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. 

2.  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. 
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3.  Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym 

zdarzeniu rodziców ucznia. 

4.  Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły  

i przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustala  z nimi dalsze 

wspólne postępowanie z dzieckiem. 

5. wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

6.  W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie  

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

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia 

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

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny  

i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich. 

7.  Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa  

(np. gwałtu), pedagog  szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 

powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą 

jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe 

zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

  

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego 

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 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, 
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  art. 85 – samowolne ustawianie, 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 

 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły,  który uzyskał informację o popełnieniu czynu 

karalnego lub przestępstwa bądź będący świadkiem zdarzenia zabezpiecza 

ewentualne dowody lub przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa  

i niezwłocznie powiadamia pedagoga i wychowawcę oraz dyrektora  

o popełnionym czynie/przestępstwie. 

2. Pedagog lub wychowawca ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia; zatrzymuje sprawcę jeżeli jest znany i przebywa na terenie szkoły. 

3. Pedagog lub wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o 

zdarzeniu i sporządza notatkę z ustaleń z rozmowy z uczniem i rodzicami. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia policję i sąd rodzinny w przypadku popełnienia 

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

przypadku ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuraturę lub policję. 

5. Dyrektor szkoły przekazuje policji zabezpieczone ewentualne dowody lub 

przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa. 

6. Nauczycie/pracownik sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. 

7. W stosunku do ucznia wychowawca klasy  wyciąga konsekwencje czynu  zgodnie 
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ze Statutem Szkoły. 

8. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pisemna lub ustną 

informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji 

wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia poszkodowanego od sprawców. 

2. Nauczyciel lub pielęgniarka udzielają pierwszej pomocy bądź wzywają 

Pogotowie Ratunkowe, jeśli uczeń doznał obrażeń wymagających interwencji 

lekarskiej. 

3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciel bądź dyrektor powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu i w 

przypadku, gdy sytuacja tego wymaga, wzywa do niezwłocznego wstawienia się 

w szkole. 

5. Nauczyciel sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. 

6. Dyrektor informuje policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

7. Uczeń objęty zostaje wsparciem psychologiczno - pedagogicznym. 

 

Procedura reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy. 

 

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się: 

- robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez  ich zgody, 

- wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgody, a szczególnie przy ich 

wyraźnym sprzeciwie, 
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- włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych  

na prywatnych stronach internetowych, 

- stalking – nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych, 

- umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, 

- bezprawne wykorzystanie informacji, 

- umieszczanie obraźliwych komentarzy. 

 

W przypadku, gdy w szkole zgłoszony zostaje przypadek cyberprzemocy należy podjąć 

następujące działania: 

 

1. Ustalić okoliczności zdarzenia. 

 Wszystkie przypadki przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych 

powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. 

 Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien 

przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o tym fakcie pedagoga 

szkolnego  i dyrektora. 

 Pedagog szkolny i dyrektor, wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy 

zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. Do ich zadań należy także ustalenie 

okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

 Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy 

cyberprzemocy w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki. 

2. Zabezpieczenie dowodów. 

 Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone  

i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść 

wiadomości, oraz jeśli to możliwe dane nadawcy – nazwę użytkownika, adres 

e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres strony www, na której 

pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

 Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie,  

ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie 
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zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor, pedagog szkolny, 

rodzice/opiekunowie prawni, a także policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

 Na tym etapie niezbędna jest pomoc nauczyciela informatyki. 

3. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

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

pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów 

wymagających szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania. 

 Rozmowa z uczniem – sprawcą przemocy o jego zachowaniu. Celem rozmowy 

powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego 

przyczynami        i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej. 

 Należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować  

o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane. 

Powinien niezwłocznie usunąć szkodliwe materiały i zaprzestać  

ich rozpowszechniania. 

 Rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia  

i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego 

postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich 

dziecka. 

 Praca ze sprawca powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu 

konsekwencji swojego zachowania, zmiany postawy i postępowania ucznia, w tym 

sposobu korzystania z nowych technologii. 

 W uzasadnionym przypadku można zaproponować uczniowi skierowanie  

do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

4. Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy. 

 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy otrzymuje poradę, jak ma się zachować,  

aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji 

prześladowania – nie utrzymywać kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadać na maile, 

telefony, smsy. 
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 Należy poradzić uczniowi, aby nie kasował dowodów – e-maili, SMS-ów,             

MMS-ów, zdjęć czy filmów, tylko przedstawił je osobom dorosłym. 

 Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani  

o problemie. Otrzymują wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie  

z nimi przedstawione zostają kroki, jakie zostały podjęte wobec celu wyjaśnienia 

zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi.  

 Pedagog szkolny proponuje rodzicom i dziecku pomoc specjalisty – konsultację 

psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni. 

 Monitoring – po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia, 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, 

bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

5. Sporządzenie dokumentacji z zajścia. 

 Pedagog szkolny jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z rozmów 

ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 

powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej 

udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. Notatkę podpisują wszystkie będące 

przy rozmowie osoby. 

 Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć  

do dokumentacji  - wydruki, opis, itp. 

 

 

Procedura postępowania w przypadku ucznia chorego przewlekle 

1. W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, wychowawca/pedagog 

powinien: 

a) Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje  

na temat choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 

b) 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; 
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c) 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. przypomnienie 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; 

d) Wspólne 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; 

2. W przypadku  nasilenia objawów choroby u dziecka podczas pobytu w szkole 

dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców   

lub prawnych opiekunów. 

 

 


