Procedury postępowania w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu uczniów
obowiązujące
w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Lubni

1. Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia regulują
przede wszystkim:








Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.
Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r.
Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26
października 1982r.
 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
2. Założenia:
 Działanie w ramach prawa (prawo zewnętrzne i wewnętrzne szkoły),
 Angażowanie osób kompetentnych,
 Wykonywanie przez wszystkich swoich obowiązków,
 Przestrzeganie ustalonych kolejności i form działania,
 Niezakłócanie przebiegu realizacji zadań szkoły.
3. Cele systemu interwencji:
 Bezpieczeństwo osób związanych ze szkołą,
 Pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej,
 Zapobieganie zdarzeniom krytycznym.
4. Zadania systemu interwencji:
 Eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa,
 Umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywania ich
obowiązków.
5. Podmioty systemu:
 Dyrektor
 Nauczyciele
 Uczniowie
 Rodzice
 Pracownicy administracji i obsługi szkoły
 Zidentyfikowane grupy zagrożenia
 Pedagog szkolny
 Higienistka szkolna
 Koordynator ds. bezpieczeństwa
6. Obowiązki w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa szkoły:
a) obowiązki dyrektora:
 systematyczne prowadzenie oceny stanu zabezpieczeń,
 sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim
pracownikom,
 sprawdzanie, czy ciągi ewakuacyjne są drożne, a klucze od drzwi ewakuacyjnych są
w wyznaczonym miejscu,

 wyznaczenie miejsca ewakuacji – punktu ześrodkowania – najlepiej od tej strony
budynku, która nie posiada okien lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie
widać zagrożonego budynku,
 wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach
placówki, uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania,
 organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek
wtargnięcia napastnika na teren placówki oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla
pracowników szkoły, uczniów, dzieci,
 ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów
sytuacyjnych placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione
służbom porządkowym – Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp.,
 zarządzanie ewakuacji na wypadek ogłoszenia alarmu o zagrożeniach,
 respektowanie otrzymanych poleceń od służb ratowniczych.
b) obowiązki nauczycieli:
 świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia oraz umiejętność ich rozpoznawania,
 działania prewencyjne polegające na minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia,
 znajomość rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów
alarmowych oraz sposobów postępowania w przypadku ich ogłoszenia,
 ćwiczenia umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i
powiadamiania oraz znajomości miejsca ich rozmieszczenia w placówce,
 dysponowania numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy
dyrektora, innych osób funkcyjnych), znajomość numerów telefonów służb
ratunkowych,
 okresowego zapoznawania się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji
oraz innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m.in. rozmieszczenia głównych:
wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz
posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowej,
 przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych.
c) obowiązki pracowników administracji i obsługi:
 reagowanie na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec uczniów,
 zgłaszanie do kierownictwa szkoły zauważonych niepokojących zachowań
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczniów,
 podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu uczniów (szczególnie w trakcie trwania przerwy)
takich jak: rozlany płyn, potłuczone szkło, oberwana tablica, otwarty dostęp do
urządzeń elektrycznych itp.,
 bezwzględne przestrzeganie procedury wpuszczania osób obcych (w tym rodziców)
na teren szkoły oraz uczniów przedwcześnie przychodzących na zajęcia
dydaktyczne,
 przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych.

Procedury znajdujące się w dokumencie:
1. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk.
2. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.
3. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.
4. Procedura organizacji dyskotek szkolnych.
5. Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń używający
wyrobów tytoniowych.
6. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem środków odurzających.
7. Postępowanie w przypadku przejawów demoralizacji ucznia.
8. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub
przestępstwa.
9. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
10. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole.
11. Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego.
12. Postępowanie w przypadku samookaleczenia lub próby samobójczej ucznia.
13. Procedura w sytuacji wtargnięcia napastnika do szkoły.
14. Zasady ogłoszenia alarmu w szkole.
15. Procedury w sytuacji podejrzenia podłożenia podejrzanego pakunku.
16. Procedury w sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego.
17. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.
18. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia
pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
19. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
20. Postępowanie w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.

1. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk.
 Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem
do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu
policji, próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
2. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.
 Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.
 Powiadomić pedagoga.
 Powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia policję.
 Zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga szkolnego przekazania
posiadanej substancji.
 Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni.
 W sytuacji, gdy okaże się, iż uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk,
dyrektor szkoły powiadamia policję oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole.
 Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka
rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności należy
objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy
udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
 Podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i
rozprowadzania środków odurzających.
3. Procedura wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.
 Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów.
 Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie ustalonym
w Statucie Szkoły.
 Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie,
wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego.
 Pedagog szkolny wraz z wychowawcą podejmuje próbę nawiązania kontaktu
z prawnymi opiekunami ucznia. Informacja może być przekazana telefonicznie,
listownie lub osobiście – fakt ten należy odnotować w dokumentacji pedagoga
i w dzienniku lekcyjnym; rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły
w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez rozmowę z rodzicami.
 Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania
zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.
 W przypadku braku współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami, a wychowawcą
dotyczącej długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach
(brak kontaktu telefonicznego i osobistego: rodzic nie uczestniczy w zebraniach
i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkanie indywidualne, nie odbiera telefonów i
informacji na piśmie) rodzic otrzymuje przesłaną listem poleconym informację
od dyrektora szkoły zawierającą:

- stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego,
- wezwanie do osobistego stawienia się w szkole i wyjaśnienia zaistniałej
nieobecności dziecka,
- nakaz posyłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie,
- informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem
egzekucyjnym.
 W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego,
dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu
egzekucyjnego.
 Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdy
obserwuje się brak współpracy rodziców w rozwiązaniu tego problemu lub gdy szkoła
wykorzysta wszelkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych i nie przyniosą
one oczekiwanego rezultatu.
 Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna.
4. Procedura organizacji dyskotek szkolnych.
















Dyskoteka jest imprezą szkolną wynikająca z kalendarza imprez szkolnych.
Uczestniczą w niej tylko uczniowie danej szkoły.
Jest organizowana na terenie szkoły dla uczniów całej szkoły lub poziomu klas.
Za organizację odpowiada wyznaczony nauczyciel lub grupa nauczycieli.
Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym czasie. Bezpieczny powrót ucznia do domu
zapewniają rodzice.
Monitorowane są wszystkie newralgiczne punkty szkoły.
Przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające
zdrowiu uczestników imprezy.
Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania.
Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem
się do domu.
W przypadku stwierdzenia zachowań ryzykownych u ucznia bądź grupy uczniów
uruchamiana jest właściwa procedura postępowania.
Wobec uczenia łamiącego regulamin stosowane są zapisy szkolnego systemu kar
i nagród.
W przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren szkoły podczas dyskoteki
zawiadamiana jest niezwłocznie policja.
W razie wystąpienia zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów nauczyciele
mają prawo przerwać dyskotekę i powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz
rodziców uczniów uczestniczących w dyskotece.
W przypadku ciągłej niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia czynu
zagrażającego bezpieczeństwu w szkole dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu
organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony, rok szkolny lub do
odwołania.

5. Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń używający
wyrobów tytoniowych.
 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie
wychowawcę klasy.

 Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem i stosuje
karę regulaminową w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z rodzicami.
 W przypadku braku poprawy i dalszej demoralizacji dyrektor szkoły informuje Sąd
Rodzinny i Nieletnich.
6. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem środków odurzających.








Należy powiadomić wychowawcę klasy ucznia.
Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.
Powiadomić pedagoga szkolnego.
Przekazać ucznia pod opiekę pedagoga szkolnego.
Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
Powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły.
Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na
wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
 Powiadomić policję oraz właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
 W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub
wychowawczymi.
 Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia,
wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
 Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.
W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
 Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.
 Powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania.
 Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia.
 Szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z
uczniem.
7. Postępowanie w przypadku przejawów demoralizacji ucznia.
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć
poniższe kroki:
 Przekazać informację wychowawcy klasy.
 Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje
im uzyskaną informacje, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich
obecności, w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem, w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom
skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie
terapeutycznym.
 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.
 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.
8. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub
przestępstwa.
Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez Ustawę o postępowaniu w sprawach
nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie
określone w artykułach:
art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w
miejscu publicznym,
art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego
 Osoba będąca świadkiem dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia
dyrektora szkoły.
 Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków
zdarzenia.
 W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez
niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi
szkolnemu pod opiekę.
 Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.
 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji w
przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w
przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest
nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów
lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.
9. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu
karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez
wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek
powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.
 Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia ofiary czynu karalnego.
 Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w
przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie
psychologiczne.
10. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w
szkole.
Agresja fizyczna i słowna
 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który
zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie
tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany
przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy
mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby
należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.
 Należy powiadomić pedagoga i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów
oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.
 W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pedagog lub dyrektor
szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców
(opiekunów prawnych).
 Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości
udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni)
poszkodowanego.
 Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami
(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają
notatkę.
 Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy,
wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,
 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również
świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić
im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić
działania w podobnych przypadkach.
 W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami
pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy
sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w
Statucie Szkoły.
11. Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego.
Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi
dewastację mienia przez ucznia:
 Ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o
zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
 Informuje o fakcie dyrektora szkoły.
 Podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody;
w uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję.
 W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wychowawca lub
dyrektor szkoły wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych.
12. Postępowanie w przypadku samookaleczenia lub próby samobójczej ucznia.

 Każdy, kto wie o próbie samobójczej lub samookaleczeniu innej osoby zobowiązany
jest natychmiast powiadomić dyrektora szkoły lub pedagoga lub wychowawcę.
 Objąć ucznia opieką nie zostawiać go samego.
 Udzielić pomocy przedmedycznej, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia
stwarza zagrożenie dla swojego życia.
 Wezwać pogotowie ratunkowe.
 Powiadomić niezwłocznie rodziców/ opiekunów prawnych.
 Ustalić świadków zdarzenia.
 Zorganizować doraźną pomoc specjalisty.
 Po ponownym pojawieniu się dziecka w szkole objąć ucznia wzmożoną opieką
pedagogiczną i obserwacją.
 Jeśli samookaleczenie lub próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic
poinformował o zajściu szkołę, konieczne jest przekazanie rodzicom informacji o
instytucjach udzielających pomocy psychologicznej.
13. Procedura w sytuacji wtargnięcia napastnika do szkoły.
Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji
wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób
znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych
 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj
się).
 Wycisz i uspokój uczniów .
 Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami, którzy
potrzebują pomocy.
 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji.
 Zasłoń okno, zgaś światło.
 Nie przemieszczaj się.
 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
 Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
 Nie otwieraj nikomu drzwi.
 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może
być ostatnią szansą na uratowanie życia.
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad
szkołą:












Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon.
Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
Nie zwracaj na siebie uwagi.
Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
Nie oszukuj terrorysty.
Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz
będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:
 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz
zostać uznany za terrorystę.
 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości
głowy.
 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej
działaniom.
 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki
twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się
we wskazanym kierunku.
 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu
lub pożaru.
14. Zasady ogłoszenia alarmu w szkole.
Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest
jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w
strefie zagrożenia oraz natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia
i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w
szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio
po sobie.
Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i
pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia,
nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.
O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej
osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu
służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy
może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym
komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do
natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego
wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.
W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne
jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna
odbywać się zgodnie z poniższym schematem:
 wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora
danej służby podanie następujących informacji:







rodzaj stwierdzonego zagrożenia,
nazwę i adres szkoły,
imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję,
telefon kontaktowy,
zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie.

 potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.
O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.
Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i
najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w
szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.
Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia
osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni
skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje
na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie z niższych kondygnacji
opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie
wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie
przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod
salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.
Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób
nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby
ratownicze.
Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą
ogłoszenia alarmu w szkole:
 Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela.
 Bądź opanowany, nie ulegaj panice.
 Po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez
nauczyciela.
 Pomagaj osobom słabszym.
 Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym.
 Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.
15. Procedury w sytuacji podejrzenia podłożenia podejrzanego pakunku.

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.
W przypadku podejrzenia jej otrzymania:
 Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że
podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie
zostanie wykluczona.
 Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku
ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania.
 Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji
(tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej
substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji.
 Poinformuj o pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba
odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości szkoły.
 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację
zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po
ogłoszeniu odpowiedniego sygnału.
 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
 Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki,
wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
 Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o
zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku
konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i
niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za
kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich
dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły.
 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.
16. Procedury w sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego.
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
 Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego
zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje mogą być istotne
dla policji do identyfikacji sprawcy alarmu.
 Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje.
 Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za
uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości
personelu szkoły.
 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację
zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po
ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami
ewentualnej eksplozji ładunku.
 Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.

 Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej
wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może
przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji.
 Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb.
 Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o
zachowanie się dzieci, zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku
konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za
kierowanie działaniami kryzysowymi.
 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.
17. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.
Sytuacja, gdy nastąpiło skażenie szkoły lub gdy szkoła otrzymuje informację o możliwym
skażeniu substancją chemiczną/biologiczną.
Należy wówczas:
 Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na
zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz
poprzecznie do kierunku wiatru.
 Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku.
 W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne,
wyłączyć klimatyzację.
 W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski
pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę
utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania
skóry.
 Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta
zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym
pochłanianiem substancji.
 Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków oraz prac wymagających dużego
wysiłku.
 Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać
uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów
wentylacyjnych.
 Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o
zachowanie się dzieci, zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku
konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.
Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało
wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się.
Należy wówczas:

 Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać
cieczy.
 Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem.
 Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.
 Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.
 Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
 Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.
 Rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od
szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie
przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie
otwarta przestrzeń.
 Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż
pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.
 Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem,
zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego
worka.
 Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić do czasu uzyskania zgody
odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania
skażeń i zakażeń.
 W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna,
drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację.
 Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w
odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
 W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski
pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę
utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania
skóry.
 Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym
pochłanianiem substancji.
 Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających
dużego wysiłku.
 Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o
zachowanie się dzieci, zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku
konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.
Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało
wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań:
Należy wtedy:
 Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać
cieczy.

 Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.
 Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.
 Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.
 Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto obecność podejrzanej substancji i nie
wpuszczać do niego innych osób.
 Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się
bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do
wnętrza szkoły.
 Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.
 W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć
klimatyzację, a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami
odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej
kwarantanny.
 Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.
 Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o
zachowanie się dzieci, zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku
konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
18. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia
pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:
 Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać
podjęte bezzwłocznie.
 Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
 Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod
opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z
kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich policji.
 Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży a także przekazał inne przedmioty budzące
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np.
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły.
 We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i
ewentualnych świadków zdarzenia.
 Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i
przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej
rozmowy podpisaną przez rodziców.
 Należy powiadomić Policję.
 Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.
19. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
a) Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w
miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej
pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły.
Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
ucznia, skutkuje sankcją karną.
W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca
zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.
b) Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i
kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten,
powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę
powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy lekkich
przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie,
zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi,
powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub
potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu
zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w
dzienniku zajęć.
W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia
przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu, a rodzice dziecka nie dotarli jeszcze do
szkoły, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń,
miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania
oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły,
wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za
nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce
wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać
dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.
c) Zespół powypadkowy.
Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W skład zespołu wchodzi dwóch
pracowników oraz dyrektor szkoły.
d) Postępowanie powypadkowe.
Zespół powypadkowy:
 Przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.

 Rozmawia z uczniem i sporządza protokół.
 Rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokół.
 Uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju
wypadku.
 Sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania
zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu
oraz dyrektor szkoły.
 Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się: rodziców (opiekunów) poszkodowanego
małoletniego.
e) Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego.
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono
protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy
odbieraniu protokołu).
f) Dokumentacja.
Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i
odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach
profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.
20. Postępowanie w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy.
Ustalenie okoliczności zdarzenia.
Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów
elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.
 Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien
przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga
szkolnego/psychologa i dyrektora.
 Pedagog szkolny/psycholog i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać
analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.
 Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych
świadków.
Zabezpieczenie dowodów.
 Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane.
Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to
możliwe, dane nadawcy lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści
czy profil.
Identyfikacja sprawcy.
W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić należy
bezwzględnie skontaktować się z policją.
Działania wobec sprawcy cyberprzemocy.
Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien
podjąć dalsze działania.
 Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu.

 Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka.
 Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną.
Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy.
 Należy pamiętać, iż celem sankcji wobec sprawcy jest:
• zatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi;
• wzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy, jaką spowodował, i
powstrzymanie przed podobnym zachowaniem w przyszłości;
• pokazanie społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana i że szkoła jest
w stanie efektywnie zareagować w tego rodzaju sytuacji.
Działania wobec ofiary cyberprzemocy.
 Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje
pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że
szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.
Sporządzenie dokumentacji z zajścia.
 Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej.
 Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on
podpisać notatkę po jej sporządzeniu.
 Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do
dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).
Współpraca szkoły z policją i Sądem Rodzinnym.
Zgłoszenie sprawy do Sądu Rodzinnego następuje:
 Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do
szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły
powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny, szczególnie jeśli do
szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;
 Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich
zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do
Sądu Rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z
Ustawy o postępowaniu z nieletnimi.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie:
- www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl;
- „BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”;
- „System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy” Anna Borkowska,
Dorota Macander.
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