
 

 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚW. JANA 

PAWŁA II W GIZAŁKACH 

  



1 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ..................... 3 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, 

używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji ........................................................................................... 3 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków ............................................................ 3 

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki .............................. 4 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk ....................................................................................................... 5 

V. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk .............................................................................................. 5 

VI. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze .................. 6 

Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia... 7 

I. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia ....................................... 7 

II. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole  ........ 7 

III. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole ..... 9 

IV. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych ........ 9 

V. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy .................................... 9 

VI. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy (znieważenie 

nauczyciela, upokorzenie) ........................................................................................... 10 

VII. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. .... 11 

VIII. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które 

zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie  

o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt  

z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, 

itp.)...11 



2 

 

IX. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami 

wskazującymi na przemoc fizyczną w domu ............................................................... 12 

X. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia 

mienia przez ucznia..................................................................................................... 13 

Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania, 

choroby przewlekłej ............................................................................................................... 13 

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

wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, 

stłuczenia, itp. ............................................................................................................. 13 

II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego 

interwencji lekarza ...................................................................................................... 14 

III. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym ........................................................... 14 

IV. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym. ............................................. 15 

Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego, zwalniania  

i odbierania ucznia ze szkoły oraz samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć 

szkolnych ................................................................................................................................ 17 

I. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego .................. 17 

II. Procedura odpowiedzialności za ucznia w drodze do i ze szkoły ................................. 18 

III. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne 

imprezy. ...................................................................................................................... 19 

IV. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez 

ucznia. ........................................................................................................................ 19 

Procedury interwencyjne dotyczące postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia ............................................................................................................................... 20 

I. Procedura postępowania dotycząca zagrożenia pożarowego. ....................................... 20 

II. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren 

szkoły. ........................................................................................................................ 21 

III. Procedura postepowania w przypadku otrzymania informacji o alarmie bombowym ... 22 

IV. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia osoby agresywnej na teren szkoły .. 24 



3 

 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ 

UZALEŻNIENIEM 

 
I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali 

papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły, sporządza notatkę o zdarzeniu oraz 

podjętych działaniach. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 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 może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w odpowiednich zajęciach. 

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

z wiarygodnych źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej  sytuacji Sąd Rodzinny lub policję. 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

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

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje 

następujące kroki: 

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. 

2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
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3. W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy 

medycznej. 

4. Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki 

służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje 

lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest 

pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 

policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (  

maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów 

oraz Sąd Rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji; uchylania się od obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, wagary, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art. 

4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

III. 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. 
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5. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach 

kryzysowych na własny koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją. 

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. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk podejmuje następujące kroki: 

 

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

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej niszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową. 

 

V. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda od 

ucznia, aby przekazał mu te substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 
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3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje 

ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 

    

VI. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 

1. Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza 

ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

2. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca 

podejmuje następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania jego 

problemów szkolnych ucznia: 

a. we współpracy z pedagogiem przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych  i   emocjonalnych   ucznia   oraz   planuje   tok   

postępowania  z wychowankiem, 

b. 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, 

c. w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje 

spotkania z członkami zespołu wychowawczego i zespołu nauczycieli uczących  

w danej klasie celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu 

problemów wychowawczych, 

d. po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować przeprowadzenie 

badań  psychologicznych  lub  psychiatrycznych,  rzetelnie  informując  rodzica   

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia, 

e. na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym 

problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany 

dzień. Rada Pedagogiczna ustala dalszy tok postępowania z uczniem. 
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3. W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych 

działań pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia Sąd 

Rodzinny. 

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

nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator. 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZEMOCY, 

KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA 

 

I. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia. 

 

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

jest do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację: 

a. reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną, 

b. wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację, 

c. zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

d. notuje zaistniałe wydarzenie w karcie uwag.  

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

biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 

3. Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego 

zachowania.  

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

przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza 

rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Zobowiązuje 

rodziców do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych. 

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

szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest do podjęcia 

działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku naruszenia godności 

pracownika szkoły. 

 

II. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole. 

 

1. Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na agresywne zachowanie ucznia, doprowadza 

do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. 
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2. Zgłasza przypadek do dyrektora, wychowawców uczniów których ta sytuacja dotyczy  

i pedagoga oraz sporządza notatkę o zdarzeniu. 

3. W porozumieniu z dyrektorem: 

a. Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – w formie konfrontacji z osobami 

bezpośrednio uczestniczącymi w zdarzeniu i wspólnie dochodzącymi do 

rozwiązania konfliktu lub prowadzi rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w 

celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia – ofiary i ucznia – sprawcy, aby 

chronić ucznia poszkodowanego. 

b. Informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o zdarzeniu, poucza ich o 

możliwości złożenia zawiadomienia w odpowiedniej jednostce policji. 

c. Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi 

podejrzenie popełnienia czynu karalnego, dyrektor informuje o tym jednostkę 

policji lub Sąd Rodzinny. 

d. Nauczyciel zawsze powinien stawać po stronie dziecka pokrzywdzonego, które 

musi mieć w kimś oparcie, nawet jeśli koledzy mają do niego zastrzeżenia 

(trzeba pamiętać, że to ono jest ofiarą a nie sprawcą). Podczas rozmów z 

dzieckiem, które jest ofiarą przemocy należy unikać: przypisywania dziecku 

winy za zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych 

rad. 

 

III. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole. 

 

1. Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego 

przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach 

spisuje zeznania dzieci – świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom 

sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów. 

2. Zgłasza przypadek do dyrektora, wychowawcy, pedagoga. 

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych 

konsekwencjach prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły. 

4. Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują 

zajście w zeszycie uwag, dzienniku i karcie oceny zachowania. 

5. Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny  

i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację 

zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia  
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w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze 

specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu 

Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić 

Sąd Rodzinny.  

6. Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój, 

uszkodzenie ciała) wychowawca informuje dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły 

rodziców i powiadamia policję. 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

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

 

1. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych, przerw lekcyjnych, uroczystości szkolnych i innych zajęć wynikających 

z ceremoniału szkoły. 

2. Na terenie szkoły telefon komórkowy ucznia powinien być  wyłączony i  schowany    

w plecaku. 

3. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela - 

opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem szkoły, jeżeli reprezentuje 

szkołę. 

4. 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. 

5. Po stwierdzeniu naruszenia zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie aparatu 

oraz przejmuje urządzenie. Do zakończenia zajęć edukacyjnych przechowuje go  

w klasie. 

6. Podczas przerwy międzylekcyjnej oddaje telefon wychowawcy, który informuje 

rodziców. Rodzice podejmują decyzję dotyczącą odbioru telefonu dziecka, jednak 

telefon pozostaje w depozycie u wychowawcy do końca zajęć edukacyjnych w danym 

dniu. 

7. Uczeń ma prawo w obecności nauczyciela wyjąć z telefonu kartę pamięci oraz kartę 

SIM. 

8. Wychowawca klasy obniża ocenę zachowania uczniowi, który wielokrotnie narusza 

zasady korzystania z telefonu w szkole. 

9. W wyjątkowych przypadkach, w czasie trwania lekcji, rodzic (opiekun prawny) może 
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skontaktować się z uczniem dzwoniąc do sekretariatu 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. 

 

V. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy. 

 

1. W przypadku ujawnienia cyberprzemocy wychowawca ustala okoliczności zdarzenia 

(rodzaj materiału, sposoby rozpowszechniania, sprawcę, świadków zdarzenia)  

i zabezpiecza dowody. 

2. Powiadamia o cyberprzemocy rodziców uczniów w tą sytuację zaangażowanych. 

3. Wychowawca analizuje zdarzenie i podejmują stosowne działania: 

a. przerwanie aktu cybeprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu  

w celu usunięcia materiału, 

b. poinformowanie rodziców uczniów zaangażowanych w tą sytuację,  

c. powiadomienie policji o cyberprzemocy, 

d. udzielenie wsparcia ofierze cyberprzemocy przy współpracy z jego rodzicami, 

e. wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy cyberprzemocy. 

4. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządza notatkę służbową i monitoruje 

sytuację ucznia - ofiary przemocy. 

5. Wychowawca i pedagog wdrażają  odpowiednie  działania  profilaktyczne  w  klasie,  

w której wystąpiło zjawisko cyberprzemocy. 

 

VI. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy 

(znieważenie nauczyciela, upokorzenie). 

 

1. W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika 

pokrzywdzony informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły/wychowawcę i sporządza 

notatkę opisującą zdarzenie. 

2. Wychowawca ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi 

rozmowę. 

3. Wychowawca  wzywa  do  szkoły  rodziców  (opiekunów  prawnych)  ucznia,   

informuje   o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia. 

4. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły 
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(nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  

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

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

nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję. 

6. Sprawcy zostają ukarani zgodnie ze Statutem Szkoły.  

 

 

 

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

 

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

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do dzienniczka lub 

zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z 

notatką. 

2. Nauczyciel  po  przeprowadzonych  zajęciach  informuje  o  zdarzeniu  wychowawcę   

i sporządza odpowiednią notatkę w klasowym zeszycie zachowania. 

3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego poprzez skierowanie do pokoju 

nauczycielskiego lub gabinetu pedagoga ucznia z klasy. 

4. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje ucznia 

pod opiekę wychowawcy lub pedagoga. 

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

przyczyn niewłaściwego zachowania oraz informuje o konsekwencjach takiego 

zachowania. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

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

prowadzenie lekcji, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować 

rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. 

 

VIII. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które 

zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie  
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o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt  

z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, 

itp.). 

 

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, 

zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy. 

2. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły, w razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo 

uczniowi do czasu przekazania go rodzicom. 

3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast 

kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z dyrektorem przeprowadza rozmowę  

z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem. 

4. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, 

natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego 

demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego. 

5. Nauczyciel wspólnie z wychowawcą sporządza notatkę ze zdarzenia. 

 

IX. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami 

wskazującymi na przemoc fizyczną w domu. 

 

1. Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, 

stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie 

pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób: 

a. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej, 

b. powiadamia dyrektora szkoły lub wychowawcę, 

c. wspólnie z wychowawcą lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia, 

d. wspólnie z innymi osobami (wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan 

ucznia i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc 

medyczną, 

e. dyrektor powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych 

czynnościach (ew. obdukcja, rozmowa z uczniem), nauczyciela może zastąpić 

wychowawca ucznia lub pedagog, 

f. wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę  

z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu przemocy 
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wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego 

postępowania, założeniu Niebieskiej Karty i wskazuje formę pomocy, 

g. wychowawca sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują 

również rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

2. Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż 

doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub 

informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą 

wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia. 

 

X. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia 

mienia przez ucznia. 

 

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się 

nauczyciel, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 

2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę 

oraz prowadzi we współpracy z nimi postępowanie wyjaśniające z zachowaniem 

nietykalności osobistej ucznia. 

3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia 

poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia. 

4. W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach 

mających na celu wyjaśnienie sprawy. Wychowawca sporządza notatkę o zaistniałym 

incydencie. 

5. W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec 

ucznia i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w  

stosunku do jego dziecka. 

6. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia jest znaczna, sprawa obligatoryjnie 

jest zgłaszana policji. 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU 

UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA, CHOROBY PRZEWLEKŁEJ 

 

W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  
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I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie 

wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, 

stłuczenia, itp.): 

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia nauczyciel udziela mu pierwszej pomocy. Telefonicznie lub 

osobiście prosi innego pracownika lub nauczyciela szkoły o pomoc w odprowadzeniu 

ucznia do sekretariatu, który informuje o zaistniałym wypadku rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia, którzy w razie potrzeby muszą odebrać dziecko ze szkoły.    

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

służbową. 

3. Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego. 

 

II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego 

interwencji lekarza: 

 

1. W sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza nauczyciel 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły, który powiadamia rodziców i wyznacza 

osobę odpowiedzialną za opiekę nad poszkodowanym. 

2. Poszkodowanego należy doprowadzić do gabinetu lekarza rodzinnego lub wezwać 

lekarza na miejsce zdarzenia. 

3. W razie nieobecności lekarza należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.  

4. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego należy podjąć niezbędne 

czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

5. W/w wypadki wpisuje się do rejestru zgodnie z rozporządzeniem. 

 

III. 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 nauczyciel udziela pomocy 

przedmedycznej podejmując natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie 

ucznia. 
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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 (opiekunów prawnych), organ 

prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium), a w przypadku zatrucia – 

Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe 

pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy 

badający przyczyny jego powstania. Z prac zespołu spisywany jest protokół. 

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru. 

 

IV. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym. 

 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, dyrektor, pedagog i wychowawca 

powinni: 

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat 

jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu. 

2. Zorganizować  szkolenie  kadry  pedagogicznej   i   pozostałych   pracowników   szkoły  

w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia 

objawów czy ataku choroby. 

3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły 

opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno 

na co dzień, jak  i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te 

mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, 

wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób 

reagowania itp. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami 

(opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do 

bezwzględnego ich stosowania. 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy 

pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

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

opiekunów. 

6. W stanach nagłych, gdy stan dziecka nagle się pogorszy i wymagana jest pomoc 

lekarska nauczyciele zobowiązani są do podjęcia działań przedmedycznych oraz 

wezwanie karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest 

powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. 

 

 

Podawanie leków uczniowi z chorobą przewlekłą 

Kiedy występuje konieczność stałego podawania leków w szkole, rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia informacji na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki zażywa (nazwę leku,  

dawkę, sposób podania). Konieczne jest dołączenie zalecenia lekarskiego oraz pisemne 

upoważnienia dla nauczycieli (załącznik nr 2). 

Osoby wykonujące to zadanie muszą wyrazić zgodę (załącznik nr 3). Delegowanie przez 

rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz 

zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania tej opieki powinny mieć formę 

umowy między rodzicami a pracownikami szkoły. 

 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na 

terenie szkoły 

a. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do 

grupy i nauczyciela. 

b. Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności. 

c. Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji w zespole klasowym, zapobieganie 

konfliktom. 

d. Przygotowanie dzieci zdrowych na spotkanie chorego kolegi, pomoc w akceptacji 

ewentualnych odmienności. 

e. Poinstruowanie uczniów, jak należy chronić chorego kolegę i w jaki sposób można mu 

pomagać. Zawarcie na ten temat umowy z klasą. 

f. Traktowanie chorego ucznia jako pełnoprawnego członka zespołu klasowego, na 

równi z innymi uczniami, z takimi samymi prawami i obowiązkami. 

g. Uwrażliwianie uczniów zdrowych na potrzeby i przeżycia ucznia chorego. 

h. Uwrażliwianie ucznia chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów. 

i. Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi. Wzmacnianie poczucia 
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własnej wartości. 

j. Rozwijanie zainteresowań, talentów, samodzielności. 

k. Dostarczanie wielu różnorodnych możliwości do działania i osiągania sukcesów. 

l. Motywowanie do aktywności – dostarczanie wzmocnień i gratyfikacji poprzez 

chwalenie, nagradzanie, akceptowanie sukcesów i mocnych stron, a także 

eksponowanie tych dyspozycji ucznia, które mogą zwiększyć jego atrakcyjność  

w grupie. 

m. Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

n. Wykazywanie zainteresowania sprawami ucznia – jego samopoczuciem, terminem 

badań kontrolnych i wynikami badań, nastrojem, sytuacją domową, a także sprawami 

niezwiązanymi z chorobą. Tak, by uczeń czuł, że jest dla nas ważny i wartościowy. 

o. Uczenie chorego rozmawiania o uczuciach i trudnych sprawach. 

p. Zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w razie 

potrzeby pomocy socjalnej. 

q. Stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką, lekarzem, nauczycielami oraz innymi 

osobami opiekującymi się uczniem. 

Dla każdego ucznia z chorobą przewlekłą w naszej szkole zostaną opracowane 

indywidualne procedury (załącznik nr 1). 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE NIESPEŁNIENIA OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO, ZWALNIANIA I ODBIERANIA UCZNIA ZE SZKOŁY ORAZ 

SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY PODCZAS ZAJĘĆ 

SZKOLNYCH 

 

I. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego.  

 

1. Przez nierealizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności ucznia na zajęciach 

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

do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji 

poinformować dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami i poinformować o 

konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej nieobecności dziecka 

w szkole. 

5. W przypadku, gdy uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego, szkoła podejmuje 

postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym. 

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

umówione  z  wychowawcą  spotkanie,  zostaje  wysłane  pisemne  zawiadomienie  

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

ze szkołą. 

7. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców (opiekunów prawnych) 

dyrektor   powiadamia   Sąd   Rodzinny o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

ucznia. 

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

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

rozpoczęło  nauki  we   wskazanym   obwodzie, dyrektor powiadamia policję. 

 

II. Procedura odpowiedzialności za ucznia w drodze do i ze szkoły 

 

1. Odpowiedzialność za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły ponoszą rodzice 

(opiekunowie prawni). Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat 

2. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I – III szkoły podstawowej zobowiązani 

są zebrać od rodziców pisemne oświadczenia, określające sposób przyjścia do szkoły  

i powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych. 

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

odurzających. 

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

a) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 

b) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

c) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 
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d) 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: 

a) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi 

opiekunami), 

b) zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania 

problemu, 

c) 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. 

7. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun chce z uzasadnionych powodów zwolnić dziecko ze 

szkoły, musi je odebrać osobiście. 

 

III. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne 

imprezy. 

 

1. Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę 

uczestników, uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu. 

2. Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrektorowi szkoły i pozostawia  

w sekretariacie szkoły i wywiesza listę w pokoju nauczycielskim. 

3. W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych 

przyczyn, a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego 

przez dyrektora szkoły. 

4. Przed wyjazdem i po powrocie z zawodów i konkursów uczniowie uczestniczą w 

zajęciach zgodnie z planem lekcji. 

 

IV. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły 

przez ucznia. 
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1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia po 

stwierdzeniu nieobecności powiadamia wychowawcę, a w razie jego nieobecności 

dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub dyrektor szkoły ustala miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności 

na zajęciach a jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły natychmiast powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości 

kontaktu  

z rodzicami i nieustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do 

zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji 

dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania. 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 

 

I. Procedura postępowania dotycząca zagrożenia pożarowego. 

 

1. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast 

zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej 

pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

2. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny  

(1 długi dzwonek). 

3. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły. 

4. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic. 

 

UWAGA! 

Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! 

Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych! 

1. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. 

a. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

b. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

kierującego akcją. 



21 

 

2. Dyrektor wyznacza osobę do wyłączenia dopływu gazu. 

3. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa 

wszelkie znajdujące się tam materiały łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny 

sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

4. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem. 

5. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne 

wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji 

pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza 

widoczność. Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian; usta zasłonić 

np. wilgotną chustką. 

6. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń. 

7. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas 

działaniach.  

 

Szczegółowy plan ewakuacji budynku w przypadku stwierdzenia pożaru/ogłoszenia alarmu 

znajduje się w szkolnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

 

II. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren 

szkoły. 

 

1. Każdy, kto zauważy lub pozyska informację o zagrożeniu atakiem terrorystycznym 

(wtargnięcie na teren szkoły napastników z bronią palną, nożami, ładunkami 

wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi narzędziami) powinien natychmiast 

powiadomić dyrektora szkoły i policję.  

2. W przypadku uzyskania informacji o wtargnięciu napastników na teren szkoły 

nauczyciel przebywający z klasą w sali lekcyjnej powinien: 

a. zebrać wszystkich uczniów w rogu sali po prawej lub lewej stronie drzwi, 

b.  „zbudować” z ławek i krzeseł barykadę chroniącą uczniów,  

c. nie ulegać panice, uspokajać uczniów,  

d. próbować wezwać pomoc (np. sms-em). 

3. W przypadku wtargnięcia napastników do budynku podczas przerwy należy: 

a. w pełni podporządkować się wezwaniom napastników, 

b. nie prowokować napastników do użycia siły lub broni, 
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c. nie wykonywać gwałtownych ruchów, o każdym zamiarze zmiany miejsca lub 

położenia uprzedzać napastników, 

d. nie ulegać panice (nie krzyczeć), 

e. w razie potrzeby i po uzyskaniu zgody napastników udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej potrzebującym,  

f. starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i 

zachowania napastników oraz przebiegu zdarzenia, 

g. po usunięciu zagrożenia nie dotykać pozostawionych przez napastników 

przedmiotów.  

4. Po dotarciu do szkoły odpowiednich służb (policja, straż, jednostki antyterrorystyczne) 

należy podporządkować się ich zaleceniom.  

5. W trakcie działań policji należy pozostać na miejscu do odwołania chroniąc twarz, klatkę 

piersiową i brzuch.  

6. Po odwołaniu niebezpieczeństwa należy natychmiast powiadomić rodziców uczniów. 

7. Po odwołaniu niebezpieczeństwa należy powiadomić kuratorium. 

8. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić w klasach oraz 

umożliwić pracownikom szkoły spotkania z psychologiem. 

 

III. Procedura postepowania w przypadku otrzymania informacji o alarmie 

bombowym. 

 

Informacja o podłożeniu bomby 

1. Każda osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

obowiązana jest natychmiast powiadomić o tym dyrektora lub osobę zastępującą. 

2. Przyjmując informację o podłożeniu bomby należy zapamiętać lub zapisać jak najwięcej 

szczegółów lub w miarę możliwości nagrać rozmowę. 

3. Odbierający telefon powinien tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość 

zidentyfikowania (chociaż w przybliżeniu) sprawcy zamachu. 

Podczas rozmowy należy zwrócić uwagę na odgłosy w tle (ulica, maszyny, klawiatura, 

komunikaty, muzyka), płeć osoby dzwoniącej, akcent, słownictwo, ewentualna wada 

wymowy, wiek, itp. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, straży pożarnej i 

pogotowia ratunkowego. 
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Powiadamiając policję, należy podać: 

 treść rozmowy przeprowadzonej ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego  

w obiekcie – należy dokładnie zapisać tekst groźby. 

 swoje nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu, z którego prowadzona jest 

rozmowa. 

Nie odkładać słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

5. Dyrektor podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji oraz odcięciu dopływu prądu i 

gazu. 

6.  Ewakuacja odbywa się zgodnie z obowiązującą w placówce instrukcją. 

7. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.  

8. Po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze strony odpowiednich służb, że  

budynek jest bezpieczny, można wrócić do zajęć lekcyjnych. 

9. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić rodziców 

uczniów. 

 

Wykrycie/znalezienie bomby lub podejrzanego przedmiotu 

1. Każda osoba, która zauważyła podejrzanie wyglądający przedmiot (torbę, walizkę)  

obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora lub osobę odpowiedzialną za 

bezpieczeństwo. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu policji, straży pożarnej i 

pogotowia ratunkowego.  

3. Powiadamiając odpowiednie służby należy podać miejsce i opis przedmiotu, który może 

być ładunkiem wybuchowym, z zaznaczeniem czy został wskazany przez zgłaszającego 

podłożenie bomby, czy też wykryty przez pracowników bądź innych użytkowników 

obiektu. 

4. Do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć rejon zagrożenia w sposób 

uniemożliwiający dostęp uczniom i innym osobom. Nie należy używać w pobliżu 

podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, tel. komórkowych). 

5. Dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji całej szkoły lub tylko 

zagrożonego segmentu oraz o sposobie powiadomienia (sygnał alarmowy dla całej 

szkoły, indywidualna informacja w przypadku ewakuacji segmentu). 

6. Ewakuacja odbywa się zgodnie z obowiązująca instrukcją alarmową. 

7. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.  
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8. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić rodziców 

uczniów. 

Po wybuchu bomby 

1. Po przejściu fali uderzeniowej należy ocenić sytuację pod kątem ilości osób 

poszkodowanych i natychmiast powiadomić straż pożarną, pogotowie i dyrektora szkoły 

lub osobę zastępującą. 

2. W miarę możliwości należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej najbardziej 

potrzebującym. 

3. Jak najszybciej po wybuchu należy przeprowadzić ewakuację zgodnie z obowiązującą 

instrukcją. 

4. Dyrektor lub osoba zastępująca powiadamia policję, straż pożarną, pogotowie  

i kuratorium oświaty. 

5. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

6. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić rodziców 

uczniów. 

7. Powrót pracowników i uczniów do budynku jest możliwy dopiero po uzyskaniu zgody 

od odpowiednich służb. 

8. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić w klasach oraz 

umożliwić pracownikom szkoły spotkania z psychologiem. 

 

IV. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia osoby agresywnej na teren 

szkoły. 

1. Pracownicy obsługi szkoły kontrolują wejścia osób postronnych na teren szkoły  

w godzinach pracy placówki. 

2. W przypadku wejścia na teren szkoły osoby agresywnej, nauczyciel dyżurujący lub 

pracownicy obsługi starają się odizolować intruza od uczniów. 

3. Nauczyciel i/lub pracownik obsługi w sposób grzeczny i stanowczy prosi intruza  

o opuszczenie szkoły bądź udaje się z nim do gabinetu dyrektora.  

4. W przypadku odmowy dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu policji. 
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Załącznik nr 1 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM 

PRZEWLEKLE CHORYM 

 

Opracowana dla………………………………………………………………………………… 

1. Uczeń choruje na chorobę przewlekłą………………….……………………………………. 

potwierdzoną przez lekarza ……………………………………………….dnia ……………… 

2. Objawy choroby ucznia: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Nakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

………………………………………………………………………………………… 

4. Zakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

………………………………………………………………………………………… 

5. Ograniczenia dla ucznia związane z chorobą: 

………………………………………………………………………………………… 

6. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby należy: 

………………………………………………………………………………………… 

7. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby nie wolno: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Pierwsza pomoc udzielona uczniowi w szkole polega na: 

………………………………………………………………………………………… 

9. W przypadku zaostrzenia objawów lub zagrożenia zdrowia szkoła niezwłocznie informuje 

i w miarę potrzeby wzywa: 

 Rodziców/prawnych opiekunów ucznia (imię, nazwisko, adres, tel. 

kontakt.)……………. 
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……………………………………………………………………………………...……… 

 Lekarza prowadzącego 

(j.w.)………………………………………………………………. 

 Inną osobę (j.w.) …………………………………………………………………………... 

 Pogotowie ratunkowe – w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie może 

bezzwłocznie odebrać dziecka ze szkoły w celu udzielenia mu pomocy medycznej. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowania niniejszej 

procedury. 

 

………………………………………   …………………………………… 

                      miejscowość i data                   podpis dyrektora i rodziców 
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Załącznik nr 2 

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKU  

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 

......................................................................................................................................................... 

                                          (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

Upoważniam Panią/Pana................................................................................................................ 

                                                                                                (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

Do podawania leku 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania 

leku. 

 

............................... .......................................................................... 

  Miejscowość, data    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka
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Załącznik nr 3 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIA LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 

.................................................................................................................................................... 

                                          (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

Upoważniam 

Panią/Pana................................................................................................................ 

                                                     (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

 

wyrażam zgodę na podanie dziecku................................................................................ 

                                                     (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

leku 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowany o sposobie podania leku/wykonania 

czynności medycznej. 

 

............................... ......................................................................  

Miejscowość, data  imię i nazwisko   nauczyciela/pracownika szkoły) 

 

 


