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1. INFORMACJE OGÓLNE  
 

Cele: 
1. Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
2. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania. 
3. Socjalizacja uczniów. 
4. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły. 
5. Wypracowanie jednolitych metod współpracy miedzy rodzicami i szkołą. 
 
 
Zasady ogólne: 
 
1. Postępowanie  w  sytuacjach  kryzysowych  z  udziałem  ucznia,  powinno  być  prowadzone  

w  możliwie  najszybszym  czasie  i  przy  zapewnieniu  bezpieczeństwa  psychofizycznego 
ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę 
działaniach ich dotyczących. 

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

4. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą 
odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły. 

5. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja może w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność 
oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie 
interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, 
jak i ich rodziców. 

 
W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala 
się co następuje: 
 

1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez 
ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca 
przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia. 

2. Rodzice  ucznia  są  bezzwłocznie  zawiadamiani  o  każdym  przypadku  naruszenia 
przez niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem. 

3. W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu  
z pedagogiem szkolnym: 
 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 
 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 
 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze 

działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą oraz w 
uzasadnionych przypadkach możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, 

4. Uczniowie  potrzebujący  pomocy  specjalistycznej  są  kierowani  do  odpowiedniej 
poradni/placówki. 
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5. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji 
psychoaktywnych  przez  ucznia  powodują  konieczność  podjęcia  innych  działań 
przewidzianych prawem: 
 zastosowanie określonych w Statucie Szkoły konsekwencji dyscyplinarnych. 
 zgłoszenie sprawy do Sądu Rodzinnego. 

6. W  przypadku  zagrożenia  zdrowia  ucznia  szkoła  zapewnia  mu  niezbędną  opiekę 
medyczną, wzywane jest pogotowie ratunkowe. 

7. Policja może być wezwana w przypadku: 
 gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu 

osobiście, 
 znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 
 gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne, 
 kradzieży lub innych wykroczeń. 
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2. PODSTAWA PRAWNA  
 

 Ustawa  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  
z 2015r., poz. 2156);  

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 
355);  

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982r.  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1645); 

 Ustawa  z  dnia  25 lutego  1964  r.  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2015r., poz. 689); 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 487);  

 Ustawa z dnia 29.07 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2016r., poz. 224); 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. 
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226z 
późn. zm.); 

 Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000r. „Polska 
Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu” (Monitor Polski Nr 6, poz. 125);  

 Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2003 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez Policjantów z zakresie 
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz. Urz. KGP z 2003r. Nr 
20, poz. 107 z późn. zm.); 

 Ustawa: prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017r., poz.128); 

 Konwencja Ministra prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. 1991r. nr 120, poz. 526); 
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2003r. Nr 6, poz.69); 

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.1133); 

 Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie 
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży; 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w 
Krośnie 
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3. PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA 
OBOWIĄZKU  SZKOLNEGO,  ZWALNIANIA  I  ODBIERANIA  UCZNIA 
ZE SZKOŁY ORAZ SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA TERENU 
SZKOŁY PRZEZ UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

3.1. Procedura kontaktów z rodzicami ucznia 
 

1. Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielami jest szkoła. 
2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu zawartego 

w kalendarzu szkolnym na stronie internetowej oraz przedstawionego na pierwszym 
spotkaniu z rodzicami we wrześniu. 

3. Spotkania odbywają się w formie: 
 zebrań ogólnych z rodzicami 
 wywiadówek i konsultacji 
 rozmów indywidualnych 
 spotkań w innych terminach zgodnie z potrzebami nauczycieli lub rodziców. 

4. Rodzice mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielami, po uprzednim 
uzgodnieniu  z nauczycielem, telefonicznie lub pisemnie przez dziennik elektroniczny. 

5. W  trakcie  prowadzonych  zajęć  szkolnych,  a  także  w  ramach  dyżurów  w  czasie 
przerw, nauczyciel nie może przyjmować rodziców/prawnych opiekunów. 

6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła może wezwać rodziców w trybie 
pilnym telefonicznie. 

7. Obecności rodziców na zebraniach wychowawca odnotowuje w dokumentacji 
wychowawcy. 

8. Inne    pisemne    uzgodnienia    miedzy    szkołą    i    rodzicami    dołącza    się    do 
dokumentacji wychowawcy lub pedagoga szkolnego. 

9. Wszelkie uwagi, wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania  ucznia,  rodzice 
kierują w następującej kolejności do: 

 wychowawcy, 
 nauczyciela przedmiotu, 
 pedagoga/psychologa szkolnego/nauczyciela wspomagającego, 
 dyrektora /wicedyrektora szkoły. 

10. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 
 uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, 
 przeszkadzanie w czasie lekcji, 
 telefonowanie pod prywatny numer telefonu nauczyciela bez jego zgody, 
 zajmowanie przerw dyżurującemu nauczycielowi, 
 zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły. 

11. O  problemach  wynikłych  w  trakcie  kontaktu  z  rodzicami,  wykraczającymi  poza 
kompetencje wychowawcy, należy niezwłocznie poinformować dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły, który podejmuje interwencję. 
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3.2. Procedura postępowania dotycząca niespełnienia obowiązku szkolnego  
lub obowiązku nauki 

 
 

1. Przez  niespełnienie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć 
nieusprawiedliwioną  nieobecność  w  okresie  jednego  miesiąca  na  co  najmniej  50  % 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawcy klas zobowiązani  są do  systematycznej  kontroli  obecności  ucznia  na 
zajęciach lekcyjnych. 

3. Wychowawca egzekwuje usprawiedliwienia od ucznia w ciągu 14 dni od zaistniałej 
nieobecności. 

4. Wychowawca lub pedagog szkolny powinien nawiązać kontakt z rodzicami  
i poinformować  o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej 
nieuzasadnionej nieobecności dziecka  w szkole.  

5. W  przypadku,  gdy  fakt  nieusprawiedliwionych  nieobecności  w  szkole  się  
powtarza, 
wychowawca  wraz  z  pedagogiem  szkolnym  analizują  sytuację  ucznia  i  podejmują 
działania w celu poprawy sytuacji (rozpoznanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem  
i rodzicami, udzielenia wsparcia w pokonaniu trudności szkolnych). 

6. Jeżeli  nie  ma  możliwości  kontaktu  telefonicznego  lub  rodzic  nie  stawił  się  na 
umówione  z  wychowawcą  spotkanie,  zostaje  wysłane  pisemne  zawiadomienie  o 
absencji  ucznia  (listem  poleconym  przez  sekretariat  szkoły)  z  prośbą  o  kontakt 
rodzica ze szkołą 

7. W  przypadku  ucznia,  który  mimo  podjętych  działań  interwencyjnych  lekceważy  
w dalszym ciągu obowiązek nauki, często opuszcza zajęcia lekcyjne bez 
usprawiedliwienia stosowane są dalsze konsekwencje regulaminowe.  

8. Gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowa z rodzicami, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich 
zastosowanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, dalszy tok postępowania leży 
w  kompetencji  sądu.  Niespełnianie  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji  w  trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

9. W przypadku dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej należy ustalić 
faktyczne miejsce zamieszkania i szkołę, w której dziecko realizuje obowiązek 
szkolny 

10. Jeśli dziecko nie zgłosiło się na początku roku do szkoły i wykorzystano wszystkie 
dostępne  środki,  aby  ustalić  miejsce  zamieszkania  dziecka,  które  nie  rozpoczęło 
nauki we wskazanym obwodzie, dyrektor szkoły zgłasza ten fakt do organu 
prowadzącego. 
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3.3. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 
 

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

pisemną  deklarację  o  zapewnieniu  przez  nich  bezpieczeństwa  dziecku  do  10  roku 
życia w drodze do szkoły i ze szkoły do domu. 

2. Dziecko  w  wieku  do  lat  siedmiu  odbierane  jest  przez  rodziców  lub  inne  osoby 
upoważnione na piśmie. 

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

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na 
nietrzeźwość, należy: 
 pod żadnym pozorem nie wolno nam wydać dziecka takiej osobie 
 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora  szkoły, 
 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 
 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,  
 jeżeli  wezwanie  innego  opiekuna  jest  niemożliwe,  a  nietrzeźwy  rodzic  odmawia 

opuszczenia  szkoły  i  żąda  wydania  dziecka,  twierdząc,  że  nie  jest  pod  wpływem 
alkoholu należy wezwać policję.  

 nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 
5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami, 
 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców, 
 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

zawiadomić policję, 
 nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 
 

3.4. Procedura zwalniania ucznia oraz usprawiedliwiania nieobecności  
i spóźnień. 

 
 

1. Każdą nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych oraz każde spóźnienie 
usprawiedliwia rodzic (opiekun prawny) wpisem do dzienniczka ucznia. 

2. Wychowawca egzekwuje usprawiedliwienia od ucznia w ciągu 14 dni od zaistniałej 
nieobecności.  

3. O  przewidywanej  dłuższej  nieobecności  ucznia  (np.  szpital,  pobyt  w  sanatorium, 
choroba przewlekła, sytuacja rodzinna) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są  
powiadomić  wychowawcę  wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły. 

4. W przypadku  gdy uczeń nie przyniesie usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie  
nieobecne godziny pozostają nieusprawiedliwione. 

5. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić po pisemnej prośbie rodziców (opiekunów 
prawnych).  
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6. Nauczyciel  zwalnia  ucznia  z  pierwszej  lub  ostatniej  lekcji  wychowanie  fizycznego, 
jeżeli rodzic (opiekun prawny) skieruje do wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie 
z  lekcji  wychowania  fizycznego.  W  innym  przypadku  uczeń  przebywa  w  miejscu,  
w którym odbywają się zajęcia. 

7. Nauczyciel  zwalnia  ucznia  z  pierwszej  lub  ostatniej  lekcji  religii  oraz  wychowania  
do życia w rodzinie w przypadku pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych) 
skierowanej do wychowawcy. W innej sytuacji wychowawca określa, gdzie na terenie 
szkoły uczeń ma przebywać. 

8. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel odnotowuje 

ten fakt w dzienniku oraz niezwłocznie informuje o tym rodzica (opiekuna prawnego) 

telefonicznie. 

9. Gdy  rodzic  (opiekun  prawny)  chce  z  uzasadnionych  powodów  zabrać  dziecko  ze 

szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi 

uczącemu  w  danym  czasie  w  klasie.    Jeżeli  nauczyciel  nie  zna  rodzica  (opiekuna 

prawnego)  ucznia  wymagane  jest  sprawdzenie  jego  tożsamości  poprzez  okazanie 

dowodu osobistego. 

10. Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica (opiekuna prawnego)     

z zajęć lekcyjnych. W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka  do  domu.  Rodzic  zobowiązany  jest  w  pisemnym  oświadczeniu  podać  datę     

 i godzinę zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub 

we wskazane miejsce.  

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

pedagog szkolny lub pielęgniarka informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej 

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

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

tożsamości.    

12. Uczniowie po powrocie z wycieczki szkolnej lub innej imprezy organizowanej poza 

zajęciami edukacyjnymi są odbierani osobiście przez rodziców lub inną osobę dorosłą, 

jeśli  wcześniej  rodzic  dostarczył  wychowawcy  pisemne  upoważnienie.  Wskazana 

przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości.  

 

3.5. Procedura wobec osób trzecich bezzasadnie przebywających na terenie 
szkoły lub osób zachowujących się niewłaściwie na terenie szkoły 

 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania 
osoby trzeciej w szkole lub zauważył jego niewłaściwe zachowanie prosi  
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o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi 
lub dyrektora szkoły. 

2. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską. 
 

3.6. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze świetlicy 
szkolnej. 

 

1. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać rodzice (prawni opiekunowie) lub inne 
upoważnione pisemnie osoby dorosłe wpisane w Karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

2. W  wyjątkowych  sytuacjach  uczeń  może  być  odebrany  przez  osobę,  której  danych 
rodzic  (opiekun  prawny)  nie  umieścił  w  Karcie  zapisu  dziecka  do  świetlicy,  jeśli  ta 
osoba posiada pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę tylko w przypadku pisemnego 
oświadczenia  rodzica.  W  oświadczeniu  powinna  być  podana:  data,  godzina  wyjścia 
dziecka  ze  świetlicy,  imię  i  nazwisko  osoby  podpisującej  oświadczenie,  czytelny 
podpis. 

4. Rodzic (opiekun prawny) nie ma możliwości telefonicznego zwolnienia dziecka  
do domu. 

5. Rodzic  (opiekun  prawny)  zobowiązany  jest  do  punktualnego  odbioru  dziecka  ze 
świetlicy, nie później niż do godziny 16.30. W sytuacjach sporadycznych rodzic jest 
zobowiązany powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o spóźnieniu. 

6. W  przypadku  nieodebrania  dziecka  do  godziny  16.30  i  braku  kontaktu  ze  strony 
rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca kontaktuje się telefonicznie   
z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. W  przypadku  braku  kontaktu  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi) wychowawca 
powiadamia dyrektora szkoły w celu podjęcia dalszych działań. 

8. Nie wydaje się dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobom upoważnionym 
do odbioru, jeżeli są  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających.  Wychowawca  powiadamia  dyrektora  szkoły.  Dziecko  pozostaje  pod 
opieką nauczyciela do czasu powiadomienia innych członków rodziny o zaistniałym 
fakcie. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez inną osobę 
upoważnioną do odbioru, wychowawca powiadamia policję.  

 

3.7. Procedura w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia. 
   

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia 
po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje 
wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

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

3. Wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu. 
 Po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  kontaktu  z  rodzicami  i  ustalenia  miejsca 
pobytu ucznia zawiadamia policję. 
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4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i wspólnie  
z  pedagogiem  szkolnym  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami  oraz  z  uczniem  w  ich 
obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć,  
a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Sporządzają notatkę ze spotkania. 

5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów  wychowawca ponownie wzywa 
rodziców  (opiekunów  prawnych)  do  szkoły  i  w  obecności  pedagoga  przeprowadza 
koleją rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Wspólnie 
określa się sposoby pomocy uczniowi oraz częstotliwość i rodzaj kontroli jego 
zachowania. 

6. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego pedagog  
w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny. 

 

4. PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY 
ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ 

 

4.1. Procedura w przypadku przyniesienia przez ucznia alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych do szkoły. 

  
1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot substancji i informuje o zdarzeniu wychowawcę 

klasy, dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 
2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i sporządza notatkę ze zdarzenia. 
3. W  przypadku  odmowy  oddania  przez  ucznia  papierosów,  wychowawca  natychmiast 

wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. 
4. Wychowawca  w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły  i  pedagogiem  przeprowadza 

rozmowę  z uczniem i jego rodzicami. 
5. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 

Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 

4.2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów 
odurzenia narkotykami/ lekami/ innymi środkami psychoaktywnymi . 

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

nie  pozostawia  go  samego;  stwarza  warunki,  w  których  nie  będzie  zagrożone  jego 
życie ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką osoby dorosłej (pielęgniarki, innego 
nauczyciela lub pracownika szkoły). 

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

3. O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka szkolna, która w razie 
konieczności wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz 
ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 
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4. Wychowawca  lub  pedagog  zawiadamia  o  zaistniałym  fakcie  dyrektora  szkoły  oraz 
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego 
odebrania dziecka ze szkoły. 

5. W  przypadku  niemożności  skontaktowania  się  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi), 
uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika 
szkoły do końca urzędowania sekretariatu. 

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka  
do momentu końca pracy sekretariatu szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły zawiadamia policję.  

7. Gdy  rodzic  (opiekun  prawny)  odmówi  odebrania  dziecka  lub  przybędzie  do  szkoły   
w  stanie  nietrzeźwym,  o  pozostaniu  ucznia  w  szkole,  przewiezieniu  do  placówki 
służby  zdrowia  lub  do  przekazania  go  funkcjonariuszom  policji,  decyduje  lekarz  po 
ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  z dyrektorem szkoły. 

8. Pedagog  w  porozumieniem  z  dyrektorem  szkoły  zawiadamia  najbliższą  jednostkę 
policji,  gdy  rodzic  ucznia,  który  jest  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków 
psychoaktywnych, odmawia przyjścia do szkoły lub gdy uczeń jest agresywny, bądź 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu albo zdrowiu innych 
osób. 

9. W  każdym  przypadku,  gdy  uczeń  znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych 
środków  psychoaktywnych  na  terenie  szkoły,  szkoła  powiadamia  pisemnie  Policję,   
i Sąd Rodzinny, Kuratorium i Organ Prowadzący.  

10. Wychowawca dokumentuje w/w zdarzenie, nauczyciel/ świadek zdarzenia sporządza 
notatkę służbową. 

11. Należy przeprowadzić rozmowę z uczniem i rodzicami po zdarzeniu- ustalenie 
kierunku oddziaływań wobec ucznia. 

12. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 
Regulaminem Oceniania Zachowania. 

 

4.3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się 
pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków  psychoaktywnych  podczas 
wycieczki. 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, 
ale ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 

2. W  razie  potrzeby,  osoby  przejmujące  opiekę  nad  uczniem  wzywają  lekarza  w  celu 
ewentualnego udzielania pomocy medycznej. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję. 

5. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych 
na własny koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją. 
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6. Gdy rodzic ( prawny opiekun) odmówi odebrania dziecka, lub przybędzie po dziecko 
w stanie nietrzeźwym o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub 
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu 
aktualnego stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 

7. Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie 
notatki służbowej. 

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia się policję.  
9. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 

Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 

4.4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub 
papierosów elektronicznych przez ucznia na terenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu 
wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  
i sporządza notatkę ze zdarzenia. 

3. W  przypadku  odmowy  oddania  przez  ucznia  papierosów,  wychowawca  natychmiast 
wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę  
 z uczniem i jego rodzicami. 

5. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły  
oraz Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 

4.5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie 
szkoły  substancję  przypominającą  wyglądem  narkotyki/dopalacze/środki 
psychoaktywne. 

 
1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej  osób  niepowołanych  oraz  ewentualnym  jej  zniszczeniem  do  czasu  przyjazdu 
policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić do 
kogo należy znaleziona substancja. 

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

3. Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom 
zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  
5. Szkoła  stosuje  konsekwencje  wobec  ucznia/  uczniów    zgodnie  ze  Statutem  Szkoły 

oraz Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 



15 
 

4.6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,  
że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, akcesoria, 
przedmioty lub substancję przypominającą narkotyk. 

 

1. Nauczyciel o zdarzeniu  natychmiast powiadamia wychowawcę, dyrektora, pedagoga 
szkolnego, którzy informują rodziców (opiekunów) ucznia, wzywają ich do szkoły. 

2. Nauczyciel  w  obecności  innej  osoby  (pedagog  szkolny,  dyrektor)  ma  prawo  żądać,  
by uczeń przekazał substancję, pokazując zawartość swojej torby oraz kieszeni  
we własnej odzieży i podejmuje działania zmierzające do ich zabezpieczenia.  

3. Nauczyciel  nie  ma  prawa  samodzielnie  wykonać  czynności  przeszukania  odzieży  
ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub 
substancji, wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do szkoły, a jeśli 
jest to niemożliwe - policję. 

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja 
psychoaktywna,  pedagog  lub  wychowawca  wzywa  policję  i  rodziców  (opiekunów) 
ucznia. 

6. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 
Regulaminem Oceniania Zachowania. 

 

4.7. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności 
wychowawcze/ edukacyjne. 

 
1. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze/ edukacyjne, 

wychowawca  podejmuje  następujące  działania  zmierzające  do  eliminacji  trudności  
i rozwiązania problemów szkolnych ucznia: 

 we  współpracy  z  pedagogiem  przeprowadza  diagnozę  problemów  wychowawczych 
 i emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania z uczniem, 

 informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o istniejących trudnościach  
i  zapoznaje  ich  z  działaniami  jakie  zostaną  podjęte  w  szkole  w  stosunku  do  ucznia 
jednocześnie zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy, 

 w  przypadku  utrzymujących  się  trudności  z  uczniem,  nauczyciel  inicjuje  spotkania 
 z członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli 
uczących  w  danej  klasie  celem  uzyskania  pomocy  i  wsparcia  w  przezwyciężaniu 
problemów ucznia, 

 po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować rodzicowi konieczność 
badania specjalistycznego dziecka, 

 na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, 
wychowawca  szczegółowo  zapoznaje  grono  nauczycielskie  z  zaistniałym  problem, 
przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień. Rada 
Pedagogiczna  ustala dalszy tok postępowania z uczniem.  
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2. W  stosunku  do  ucznia,  którego  postępowanie  nie  ulega  poprawie  mimo  podjętych 
działań pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły może zawiadomić Sąd 
Rodzinny w celu zbadania sytuacji ucznia. 

4.8. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych). 
 

1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą 
służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w 
spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

2. Konflikt między uczniami z różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy  
z  wychowawcami  klas.  W  sytuacjach  długotrwałego  i  ostrego  konfliktu  o  udział  
w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

3. Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły. 

5. PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA 
PRZEMOCY, CYBERPRZEMOCY, KRADZIEŻY I NISZCZENIA 
MIENIA 

5.1. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia 
prowadzenie lekcji. 

 
1. Nauczyciel  stanowczo  reaguje  słownie  na  nieodpowiednie  zachowanie  ucznia  na 

lekcji, informuje ucznia o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego 
zachowania. Wpisuje uwagę do dziennika. 

2. Jeżeli uczeń nie reaguje i nadal uniemożliwia prowadzenie lekcji,  nauczyciel  
informuje  pedagoga,  psychologa,  wychowawcę,  innego  nauczyciela  lub  pracownika 
szkoły  o  zaistniałej  sytuacji  i  prosi  go  o  przybycie  do  klasy,  w  której  ma  miejsce 
incydent. 

3. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję, przekazuje 
ucznia pod opiekę pedagoga/psychologa lub wychowawcy. 

4. Wychowawca  lub  pedagog/psycholog  szkolny  przeprowadza  rozmowę  z  uczniem, 
celem ustalenia przyczyn niewłaściwego zachowania. 

5. Wychowawca powiadamia rodziców zaistniałej sytuacji. 
6. Jeśli pojedyncze działania nie dają efektu, a uczeń wciąż uniemożliwia prowadzenie 

lekcji,  należy  podjąć  cykliczne  rozmowy  z  uczniem  oraz  zaproponować  rodzicom 
dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy w poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub w innej placówce specjalistycznej.  

5.2. Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  godności 
osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia. 

 
Za  naruszenie  godności  osobistej  nauczyciela  lub  pracownika  niepedagogicznego  szkoły 

uznaje się: 
 lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach, 
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 prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach, 
 nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, 
 naruszanie ich prywatności i własności prywatnej, 
 użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 
 pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników, 
 naruszanie ich nietykalności osobistej. 

Wobec powyższych zachowań ucznia: 
1. Nauczyciel  lub  pracownik  szkoły powiadamia  dyrektora i wychowawcę  klasy. 
2. Wychowawca  klasy  niezwłocznie  powiadamia  rodziców  o  zaistniałej  sytuacji,  wzywa 

ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy.  
3. Wobec ucznia stosowane są konsekwencje za naruszenie regulaminu i Statutu Szkoły. 
4. W przypadku powtórzenia się nagannych zachowań wychowawca wzywa rodziców, 

sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły. 
5. W przypadku powtarzalnego naruszania godności przez ucznia, szkoła może zgłosić ten 

fakt na policję bądź kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i 
podjęcie dalszego postępowania. 
 

5.3. Procedura w przypadku ataku słownego lub fizycznego nieletniego  
na drugą osobę. 

 
1. Nauczyciel przerywa sytuację i udziela pomocy ofierze zdarzenia, informuje 

wychowawcę/pedagoga szkolnego/psychologa/dyrektora szkoły. 
2. Wychowawca sporządza notatkę, przekazuje pedagogowi i odbywa rozmowę z obiema 

stronami konfliktu w obecności pedagoga/psychologa szkolnego 
3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia poszkodowanego i sprawcy przemocy,  
 w uzasadnionych wypadkach lekarza, policję. 
4. W razie potrzeby sporządzić kontrakt z uczniem/uczniami i rodzicami, który podpisują 

wszyscy uczestnicy rozmowy. 
5. Zastosowanie konsekwencji wobec ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 

Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 

5.4. Procedura w przypadku niebezpiecznej agresji - uczeń zagraża innym 
uczniom i sobie ( uczeń w silnym stanie wzburzenia, stosuje autoagresję) 

 
1. Osoba  będąca  świadkiem  agresywnego  zachowania  podejmuje  działania  mające  na 

celu przerwanie zachowania. W razie potrzeby prosi o pomoc drugą osobę 
(nauczyciela,  pedagoga, psychologa). 

2. W przypadku małego wybuchu złości wychowawca lub pedagog/psycholog 
przeprowadza rozmowę interwencyjną.  

3. Jeśli wybuch agresji nie zmniejsza się wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog 
podejmują interwencję wobec agresywnego ucznia, zmierzające do zaprzestania 
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agresji, w tym izolację od grupy (wyprowadzenie ucznia do innej sali lub 
wyprowadzenie pozostałych uczniów z klasy w celu wyciszenia agresywnego dziecka) 

4. W  przypadku  dalszej  eskalacji  agresji  ucznia  wychowawca  telefonicznie  informuje 
rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji i prosi o niezwłoczne przybycie do szkoły. 

5. Ze zdarzenia sporządza się notatkę służbową.   
6. Po  całym  zdarzeniu  dyrektor  wzywa  rodziców  ucznia/opiekuna  na  spotkanie   

w    celu    ustalenia  konsekwencji  zgodnych  ze  Statutem  szkoły  oraz  pod  kątem 
opracowania dalszego planu oddziaływań wobec ucznia oraz zobowiązuje 
rodzica/opiekuna do dostarczenia informacji zwrotnej od lekarza specjalisty. 

 

5.5. Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka  
w rodzinie. 

 
1. Jeśli istnieje podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje się o tym 

fakcie wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa szkolnego. 
2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem, w zależności od sytuacji, 

przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc  
w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności 
zmierzające do rozpoznania sprawy. 

3. Psycholog/pedagog  wraz  z  dyrektorem  rozmawiają  z  rodzicem  i  przedstawiają  mu 
zaobserwowane formy krzywdzenia, informują o zachowaniu i wypowiedziach 
dziecka.  Informują  również o podejrzeniu stosowania przemocy wobec  dziecka oraz 
 o konsekwencjach takiego postępowania, ewentualności uruchomienia procedury 
Niebieskiej Karty, wskazuje formy pomocy. Sporządza się notatkę z przeprowadzonej 
rozmowy, którą podpisują również rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.  

4. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, Szkoła (dyrektor, 
wychowawca,  psycholog/pedagog)  zakłada  rodzinie  Niebieską  Kartę,  informuje  o 
przemocy  Policję  i  Sąd  Rodzinny.  W  przypadku  rodziny  objętej  dozorem,  o  swoich 
podejrzeniach niezwłocznie powiadamia kuratora rodziny.  

5. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną 
ucznia, udzielają mu wsparcie. Biorą także udział w spotkaniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 

 

5.6. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia  
z telefonu komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu  
w czasie zajęć lekcyjnych. 

 
1. Na  terenie  szkoły  uczniów  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  korzystania  z  telefonów 

komórkowych    z  dostępem  do  Internetu  w  czasie  zajęć  edukacyjnych,  uroczystości 
szkolnych, przerw międzylekcyjnych. 

2. Na  terenie  szkoły  telefon  komórkowy  ucznia  powinien  być  wyłączony  i  schowany  
w plecaku. 
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3. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela. 
4. W razie potrzeby uczeń/rodzic może korzystać z telefonu w sekretariacie szkoły. 
5. Uczniom zabrania się korzystać ze sprzętu elektronicznego zapisującego  

i  odtwarzającego  obraz  i  dźwięk  podczas  zajęć  edukacyjnych,  chyba  że  decyzję  
o konieczności ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel. 

6. Po stwierdzeniu naruszeniu zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie 
aparatu oraz przejmuje urządzenie do momentu odebrania go przez rodzica. 

7. Rodzic jest zobowiązany osobiście odebrać aparat z depozytu. 
8. Odmówienie  przez  ucznia  oddania  telefonu  lub  innego  urządzenia  elektronicznego 

skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. 
9. Uczniowie  nieprzestrzegający  zasad  korzystania  z  telefonów  komórkowych  ponoszą 

konsekwencje zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania i Statutem Szkoły. 
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia,  
z których korzysta on na terenie szkoły. 

 

5.7. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy. 
 

 
1. W przypadku ujawnienia cyberprzemocy wychowawca we współpracy  

z pedagogiem/psychologiem szkolnym ustala okoliczności zdarzenia (rodzaj 
materiału, sposoby rozpowszechniania, sprawcę, świadków zdarzenia) i jeśli jest taka 
możliwość, zabezpiecza dowody.  

2. Szkoła  podejmuje  działania  wobec  sprawcy  i  ofiary  przemocy,  o  ile  sprawcami  są 
uczniowie szkoły, jednocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji.  

3. Uczeń, który padł ofiarą przemocy zostaje otoczony wsparciem psychologicznym na 
terenie szkoły, bądź - w przypadku poważnych szkód psychicznych, rodzic otrzymuje 
informację o miejscu, w którym może uzyskać specjalistyczną pomoc. 

4. Rodzic ucznia - ofiary cyberprzemocy zostaje poinformowany o możliwości złożenia 
zawiadomienia na policję oraz gdzie może szukać wsparcia i pomocy.  

5. Ze sprawcą cyberprzemocy zostaje przeprowadzona rozmowa przez pedagoga/ 
psychologa szkolnego. Sprawca przemocy zostaje poinformowany o konsekwencjach 
swojego działania, zgodnie z zapisami w Statucie.  

6. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządza notatkę służbową i monitoruje 
sytuację ucznia - ofiary przemocy.  

7. Wychowawca  i  pedagog  wdrażają  odpowiednie  działania  profilaktyczne  w  klasie,      
 w której wystąpiło zjawisko cyberprzemocy. 
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5.8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży  na 
terenie szkoły.  

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

z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 
2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży i zwrotu 

skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania 
domniemanego sprawcy. 

3. Nauczyciel,  który  podjął  wstępną  interwencję,  przekazuje  informację  o  zdarzeniu 
wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy oraz pedagogowi szkolnemu, 
sporządza notatkę służbową. 

4. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 
(jeżeli udało się jego ustalić) oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Rozmowa 
obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach i konsekwencjach zdarzenia.  

5. Wychowawca  wspólnie  z  pedagogiem  przeprowadzają  rozmowę  z  poszkodowanym     
 i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) przekazując ustalenia podjęte podczas 
spotkania ze sprawcą i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

6. W  uzasadnionym  przypadku  pedagog  i  wychowawca  w  porozumieniu  z  dyrektorem 
szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) poszkodowanego i sprawcy. 

 

5.9. Procedura w przypadku wyłudzenia lub zastraszenia na terenie szkoły. 
 

1. Osoba  interweniująca  w  trakcie  lub  po  zdarzeniu  powiadamia  wychowawcę  klasy, 
pedagoga/psychologa, dyrektora szkoły. 

2. W  porozumieniu  z  w/w  osobami  powiadamia  się  rodziców  ucznia  poszkodowanego  
i sprawcy. 

3. Przeprowadza się rozmowę z osobą poszkodowaną w obecności dyrektora, pedagoga, 
psychologa lub wychowawcy klasy. 

4. Przeprowadza  się  rozmowę  ze  sprawcą  czynu  w  obecności  dyrektora,  pedagoga, 
psychologa lub wychowawcy klasy.  

5. Dyrektor,  w  razie  konieczności,    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 to jest konieczne otrzymuje pomoc psychologa lub 
pedagoga. 

8. Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i przekazuje pedagogowi szkolnemu. 
9. Wobec  sprawcy  zostają  zastosowane  konsekwencje  wynikające  ze  Statutu  Szkoły  

i Regulaminu Oceniania Zachowania. 
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5.10. Procedura  postępowania  w  przypadku  uszkodzenia  lub  zniszczenia 
mienia szkolnego przez ucznia. 

 
1. Za  zniszczenie  lub  uszkodzenia  mienia  szkolnego  przez  ucznia  odpowiedzialność 

finansową ponoszą jego rodzice.  
2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję  mającą  na  celu  powstrzymanie  dalszych  działań  sprawców,  a  następnie 
powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego, sporządza notatkę służbową. 

3. W  przypadku  nieznanego  sprawcy,  osoba  stwierdzająca  uszkodzenie  mienia  ustala 
podstawowe  okoliczności  zdarzenia,  a  następnie  informuje  pedagoga  szkolnego  lub 
kierownika gospodarczego. 

4. Wychowawca,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  pedagog  przeprowadza  rozmowę 
dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, wobec którego stosuje się konsekwencje 
wynikające ze Statutu Szkoły i Regulaminu Oceniania Zachowania. 

5. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy  
i  przekazuje  sprawę    kierownikowi  gospodarczemu,  który  ocenia  straty,  a  dyrektor 
ustala sposób i termin naprawienia szkody. W przypadku stwierdzenia dużej szkody 
pedagog w porozumieniu z dyrektorem  szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu 
Policji.  

 

5.11. Procedura w przypadku przestępstwa popełnionego przez 
nieletniego - sfałszowanie dokumentu, zmiana oceny na sprawdzianie, 
podrobienie podpisu rodzica, podrobienie legitymacji szkolnej. 

 
1. Nauczyciel zabezpiecza dowód rzeczowy. 
2. Ustala świadków zdarzenia, informuje wychowawcę, pedagoga szkolnego, 

wicedyrektora, dyrektora szkoły przeprowadza rozmowę ze sprawcą czynu. 
3. Wychowawca  wzywa  rodziców  ucznia  do  szkoły  na  rozmowę,  sporządza  notatkę 

służbową. 
4. W razie konieczności dyrektor zawiadamia Policję. 
5. Szkoła stosuje wobec ucznia – sprawcy czynu konsekwencje zgodne ze Statutem i 

Regulaminem Oceniania Zachowania. 
 

5.12. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy Policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 
przebywającego na zajęciach w szkole. 

 
1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

legitymację służbową. 
2. Dyrektor  ma  prawo  zapisać  dane  osobowe  policjanta  oraz  numer  jego  legitymacji 

służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 
3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 



22 
 

4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant 
informuje  wymienionego  o  przyczynach  przybycia  i  czynnościach  jakie  zostaną 
wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp. O fakcie 
przesłuchania  Policja  informuje  rodziców  ucznia,  zaś  w  przypadku  niemożliwości 
przybycia  rodziców w  rozmowie z nieletnim uczestniczy przedstawiciel szkoły np. 
dyrektor szkoły, pedagog, psycholog lub wychowawca. Ze spotkania zostaje 
sporządzona notatka służbowa. 

6. PROCEDURY  INTERWENCYJNE  W  SYTUACJI  WYPADKU  UCZNIA, 
NAGŁEGO ZACHOROWANIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA 
PIERWSZEJ POMOCY, ZAISNIENIA MYŚLI/PRÓBY SAMOBÓJCZEJ 

 

6.1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, 
nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, 
stłuczenie, itp.). 

 
1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki 

szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Nauczyciel prosi o pomoc  
w  odprowadzeniu  ucznia  do  gabinetu  pielęgniarki  szkolnej  innego  nauczyciela  lub 
pracownika szkoły. 

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

3. Pielęgniarka  szkolna  lub  wychowawca  informuje  o  zaistniałym  wypadku  rodziców 
(opiekunów  prawnych)  ucznia,  którzy  w  razie  potrzeby  muszą  odebrać  dziecko    ze 
szkoły. 
 

6.2. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
 

1. W  sytuacji  wypadku  na  terenie  szkoły  pielęgniarka  lub  osoba  udzielająca  pomocy 
natychmiast  powiadamia  rodziców  (opiekunów  prawnych)  ucznia  oraz  pogotowie 
ratunkowe, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

2. Pierwsza  pomoc  przedlekarska  w  przypadku  osób  nie  posiadających  kwalifikacji 
medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 
pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz ucisków klatki piersiowej, 
niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia. 

3. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia  
z większą grupa uczniów, zapewnia się opiekę dla pozostałych uczniów.  

4. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność za 
dziecko  i  w  razie  konieczności  zabrania  dziecka  do  szpitala,  udają  się  tam  razem  
z nim. 

5. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie ratunkowe, 
opiekę  nad  nim  sprawuje  rodzic,  jeżeli  zdążył  już  dotrzeć  do  szkoły.  W  innym 
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przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik pedagogiczny szkoły 
(wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel).   

 

6.3. Procedura  postępowania  w  sytuacji  zaistnienia  wypadku  powodującego 
ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

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

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia w miarę możliwości udzielać 
poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 
prowadzący  zajęcia  edukacyjne  zabezpiecza  miejsce  zdarzenia  i  natychmiast  wzywa 
na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców oraz organ prowadzący szkołę,  
a w przypadku zatrucia – państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Do czasu przybycia policji lub rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor 
lub  upoważniony  przez  niego  pracownik  szkoły,  zabezpiecza  miejsce  wypadku  w 
sposób  wykluczający  dopuszczanie  osób  niepowołanych  tak,  by  było  możliwe  pełne 
ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności zdarzenia dyrektor powołuje zespół powypadkowy. 
6. Naoczny świadek zdarzenia niezwłocznie sporządza notatkę opisująca zdarzenie. 

 

6.4. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia myśli/ próby 
samobójczej. 

 
Nauczyciel  ma  obowiązek  zareagowania  na  jakikolwiek  sygnał  o  ryzyku  zachowania 
autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że 
uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien 
niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

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

Po  zdiagnozowaniu  sytuacji  zagrożenia  wychowawca,  pedagog  szkolny/psycholog 
szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

 nie  pozostawiają  ucznia  samego,  próbują  przeprowadzić  go  w  ustronne,  bezpieczne 
miejsce, 

 informują  o  zaistniałej  sytuacji  i  zagrożeniu  rodziców  oraz  przekazują  dziecko  pod 
opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja 
domowa ucznia informują odpowiednie instytucje, 

 jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując  dyspozytora  
o zamiarach ucznia. 
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Postępowanie w przypadku  informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 
Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, 
wychowawca, pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania: 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, pedagog/psycholog 
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego,  

 wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu, 
 dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca dokonują oceny 

sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierająca z rodzicami oraz przekazują 
informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 
dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje 
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy  
w  celu  podjęcia  wspólnych  działań  oraz  obserwacji  zachowania  ucznia  po  jego 
powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli, 

 pedagog/psycholog  szkolny  planuje  dalsze  działania  mające  na  celu  zapewnienie 
uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują 
rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej poza szkołą, 

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 
prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji, 

 pedagog/psycholog  szkolny  oraz  wychowawcy  udzielają  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej innym uczniom szkoły. 

 
Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po próbie samobójczej lub 
dłuższym pobycie w szpitalu (zaburzenia psychiczne). 
 

 Uczeń po powrocie do szkoły objęty jest wzmożoną pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. Pedagog i psycholog (współpracując z wychowawcą) otaczają opieką 
ucznia poprzez udzielenie wsparcia w postaci rozmów, spotkań, kontaktu z rodzicami. 

 W miarę konieczności wskazują miejsca w których jest możliwe skorzystanie z terapii 
i fachowej opieki specjalistów (MPP-P Krosno, placówki medyczne).  

 

6.5. Procedury  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  chorób  zakaźnych 
pochodzenia pasożytniczego: wszawicy, świerzbu, itp. 

 
1. Po uzyskaniu informacji od rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły  

o  pojawieniu  się  wszy  lub  gnid  na  skórze  głowy  dziecka.  Dyrektor  szkoły  zarządza 
dokonanie  przez  pielęgniarkę  szkolną  kontroli  czystości  skóry głowy  wszystkich 
dzieci w klasie, z zachowaniem zasady intymności.  

2. Pielęgniarka powiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę  
o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.  
W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. W razie potrzeby 
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instruuje  rodziców  o  sposobie  działań,  informuje  też  o  konieczności  poddania  się 
kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie 
informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel, pielęgniarka szkolna) informuje 
wszystkich  rodziców  o  stwierdzeniu  wszawicy  lub  świerzbu  w  klasie,  z  zaleceniem 
codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. 

4. Rodzice mają obowiązek zabrania dziecka ze szkoły przyprowadzenia go po 
zakończonej  kuracji  do  pielęgniarki  szkolnej  na  kontrolę.  Dopiero  po  pozytywnym 
wyniku kontroli dziecko może uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w rozwiązaniu problemu np.  
ze  względów  finansowych,  pedagog  szkolny  we  współpracy  z  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. 

6. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci całej 
klasy po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 
 

7. W    sytuacji    stwierdzenia    nieskuteczności    zalecanych    działań,    pielęgniarka  
zawiadamia  o  tym  dyrektora  szkoły  w  celu  podjęcia  bardziej  radykalnych  kroków 
(zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad 
realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego 
wsparcia). 
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7. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 
ZAGROŻENIA  

 

7.1. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji uczniów z budynku 
szkoły. 

 
1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego 

upoważniona. 
2. Niezwłocznie powiadamia o ewakuacji wszystkich pracowników przebywających na 

terenie ewakuowanego odcinka. 
3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych. 
4. W  dalszej  kolejności  ewakuuje  się  osoby  poczynając  od  najwyższej  kondygnacji, 

ruch  rozpoczynają  osoby  o  ograniczonych  zdolnościach  poruszania  się,  strumień 
ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie. 

5. Ewakuacja  odbywa  się  zgodnie  z  opracowaną  instrukcją  organizacji  i  przebiegu 
ewakuacji. 

6. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez 
okna. 

7. Nauczyciel  porządkuje  grupę  w  ten  sposób,  by  bezpośrednio  za  nim  były  osoby 
najsłabsze  fizycznie,  grupę  zamykają  uczniowie,  którzy  mogą  w  razie  potrzeby 
wesprzeć najsłabszych uczniów. 

8. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi 
9. Pomieszczenia otwierane nie mogą być zamykane na klucz. Po zakończeniu 

ewakuacji nauczyciel sprawdza listę obecności. W razie podejrzenia, że ktoś mógłby 
zostać w strefie zagrożonej należy powiadomić służby ratownicze. 
 

7.2.  Procedura postępowania w sytuacji zagroz�enia poz�arem. 
 

1. Alarm  do  ewakuacji  ogłasza  dyrektor  szkoły.  Na  jego  polecenie  pracownik  
obsługi uruchamia dzwonek elektryczny. Szkoła zawiadamia odpowiednie służby. 

2. Alarm rozpoczyna się trzema kolejnymi dzwonkami, trwającymi około 10 
sekund każdy, następującymi po sobie. 

3. W przypadku braku prądu sygnał może być ogłoszony za pomocą dzwonka 
ręcznego, gwizdka z jednoczesnym komunikatem słownym ,, EWAKUACJA, 
POŻAR”. 

4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciel prowadzący zajęcia rozpoczyna 
ewakuację zgodnie z ustaloną instrukcją. 

 
Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel 

podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. Powinien 
wtedy: 
 okrzykiem zaalarmować otoczenie, 
 opuścić budynek poruszając się zgodnie z kierunkiem ewakuacji, 
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 opuszczając budynek powiadomić o zdarzeniu przełożonego. 
5. Zachowanie się pracowników szkoły podczas ewakuacji. 
Pracownicy w czasie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej powinni: 

 informować spokojnym głosem o kierunku wyjścia z obiektu, 
 wzywać do zachowania spokoju, 
 otoczyć opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poszkodowanymi, 
 pracownicy obsługi natychmiast otwierają wszystkie zamknięta wyjścia 

ewakuacyjne. 
Po ogłoszeniu ewakuacji nauczyciel wykonuje następujące czynności: 

 wydaje krótkie, czytelne polecenia: ,,Ustawiamy się w pary, poruszamy 
się po prawej stronie.”, 

 podaje, którą klatką schodową odbywa się ewakuacja, 
 informuje, gdzie znajduje się miejsce zbiórki  
 zamyka okna, nie zamyka sali, klucz pozostawia w drzwiach, 
 opuszcza salę jako ostatni, 
 jeśli droga ewakuacyjna jest zadymiona, należy trzymać się prawej 

strony ściany w pozycji pochylonej,  
 na miejscu zbiórki nauczyciel sprawdza liczebny stan 

podopiecznych, 
 następnie sprawdza stan zdrowia swoich uczniów. Wszystkich 

poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im 
pomocy, 

 osoby sprawdzające obecność podchodzą do dyrektora i przekazują 
informację o stanie i liczebności osób ewakuowanych, 

 po zakończeniu ewakuacji rodzice otrzymują informację o zaistniałym 
zdarzeniu. 

 
6. Zadania konkretnych pracowników szkoły: 

 nauczyciele wspomagający zajmują się uczniami niepełnosprawnymi, 
 każda z osób pracująca indywidualnie z dzieckiem na danym piętrze powinna 

w miarę możliwości pomagać nauczycielom przy ewakuacji uczniów z danej 
kondygnacji 

  

7.3. Procedura znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych 
 i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.  

 
1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. 
2. Powiadamia dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły 

ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą. 
4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) i organ 

prowadzący. 
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7.4. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki 
 

Po czym poznać podejrzaną przesyłkę? 
1. Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi  

z innego miejsca lub innego od nadawcy, niż oczekiwano. 
2. Brakuje nadawcy. 
3. Przesyłka jest uszkodzona. Na kopercie lub paczce są nakłucia, nacięcia, plamy. 
4. Z opakowania wysypuje się proszek lub wycieka substancja. 
5. Przesyłka  wydziela  dziwny  zapach.  
6. Z przesyłki wydobywają się podejrzane dźwięki. 
7. Na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu. 
8. Jest podejrzanie ciężka do wymiarów  
9. Namacalnie  wyczuwane  są  kable  /  przewody,  proszek,  granulki  lub  substancja 

galaretowata. 
 
Do czasu przyjazdu służb postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami: 

1. Nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłki. 
2. Zabezpiecz miejsce/ pomieszczenie przed innymi osobami. 
3. Sporządź listę osób mających kontakt z przesyłką. 
4. Uruchom wewnętrzne procedury: zawiadom dyrektora szkoły. 
5. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 
6. Pozostań do dyspozycji służb, udzielając im niezbędnych informacji. 
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wezwanych służb. 

 
Zachowaj ostrożność! Podejrzana przesyłka może zawierać niebezpieczny materiał 
wybuchowy, biologiczny, chemiczny lub radiacyjny! 
 
Jeśli przesyłka została otwarta, pamiętaj o zasadach ostrożności: 

1. Nie naruszaj jej zawartości (nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj). 
2. Zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
3. O  ile  to  możliwe,  przykryj  nieznana  substancję  folią  lub  innym  materiałem,  w 

sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się. 
4. Opuść pomieszczenie i zamknij drzwi. 
5. Umyj dokładnie ręce. 
6. Odizoluj osoby, które miały kontakt z otwartą przesyłką. 

7.5. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, 
wtargnięcia napastnika na teren szkoły 

 
Decyzję  o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku  
ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, 
podejmuje każdy wówczas gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie 
zagrożenie może za chwile wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał. 
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Każda osoba, która zauważy zagrożenie zawiadamia odpowiednie służby. 
Jeśli to możliwe, należy uciekać z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon 
zagrożenia. Zostawiamy wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. Ewakuujemy 
się blisko ściany, nie wychodzimy na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych 
poruszamy się szybko, unikamy blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego 
napierania na poruszających się z przodu. 
 
Podczas ewakuacji: 

 Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę. 
 Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na twoje bezpieczeństwo. 
 Ostrzegaj o niebezpieczeństwie. 
 W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i 

młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu. 
 
Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

 Zamknij drzwi. 
 Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami. 
 Wyłącz wszystkie światła. 
 Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Jeśli możesz, powiadom służby, 

informuj na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz go. 
 Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien. 

 
Wtargnięcie napastników do obiektu. 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 
2. Staraj  się  zwrócić  uwagę  napastników  na  fakt,  że  mają  do  czynienia  z  

ludźmi 
3. (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa 

szansę ich przetrwania). 
4. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. 
5. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 

okazać się cenne dla służb ratowniczych. 
6. Staraj  się  uspokoić  dzieci  i  młodzież–  zapanuj  w  miarę  możliwości  nad  

własnymi emocjami. 
7. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom i młodzieży 

wychodzić  z  pomieszczenia  oraz  wyglądać  przez  drzwi  i  okna,  nakaż  uczniom 
położyć się na podłodze. 

8. W  chwili  podjęcia  działań  zmierzających  do  uwolnienia,  wykonuj  polecenia  
grupy antyterrorystycznej. 

 
Podczas działań służb ratowniczych: 

1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz 
zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 




