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1. Procedura: Postępowanie nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń ma trudności w nauce 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. W sytuacji gdy uczeń ma utrzymujące się trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności 

określonych podstawą programową, nauczyciel przedmiotu/ nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej zbiera informacje, które ułatwią określenie prawdopodobnych przyczyn 

trudności np. poprzez: obserwację ucznia, rozmowę z uczniem. W razie potrzeby nauczyciel 

omawia problem z wychowawcą i specjalistami. 

2. Nauczyciel przedmiotu/ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku, gdy trudności 

dotyczą wielu przedmiotów – wychowawca, zaprasza rodziców ucznia na spotkanie. Na 

prośbę nauczyciela w spotkaniu mogą uczestniczyć: wychowawca klasy, psycholog, pedagog 

szkolny lub inni specjaliści. Podczas spotkania nauczyciel informuje rodziców (opiekunów) 

o:  

- zakresie i charakterze trudności  

- zalecanych sposobach pracy z dzieckiem w domu oraz określa w porozumieniu                           

z rodzicami formy i terminy uzupełnienia wiedzy 

- formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych w szkole dostępnych                   

w szkole odpowiednich dla ucznia 

- ewentualnych formach pomocy poza szkołą (np. diagnoza w poradni psychologiczno - 

pedagogicznej). 

Nauczyciel przedmiotu/ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dokumentuje ustalenia              

w formie notatki ze spotkania i przekazuje ją pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 

Specjaliści dołączają notatkę do teczki ucznia lub zakładają teczkę uczniowi. 

3. Nauczyciel przedmiotu daje uczniowi wskazówki do pracy, oraz określone formy, terminy 

uzupełnienia wiedzy. 

4. Nauczyciel podczas bieżącej pracy monitoruje postępy ucznia, w razie potrzeby wprowadza 

modyfikacje w formach i terminach uzupełnienia wiedzy. 

5. W sytuacji gdy uczeń, w określonym przez nauczyciela czasie, nie poczynił postępów mimo 

zastosowanych form pomocy lub gdy uczeń odmawia uczestnictwa w nich , nauczyciel 

przedmiotu informuje o tym wychowawcę, rodziców ucznia i specjalistów. Wskazuje 

rodzicom sposoby postępowania. Nauczyciel przedmiotu/ nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej dokumentuje swoje działania wobec rodziców w formie notatki lub 

wydruku wiadomości z dziennika elektronicznego i dołącza do teczki ucznia. 

6. Nauczyciel przedmiotu/ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i specjaliści kontynuują 

udzielanie pomocy uczniowi w celu przezwyciężenia trudności.  

7. W przypadku,  gdy   mimo  udzielanej  uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej         

w szkole sytuacja edukacyjna ucznia nie zmienia się lub pogarsza specjaliści w porozumieniu     

z rodzicami nawiązuje współpracę  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu 

rozszerzenia form pomocy dziecku. 
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2. Procedura: Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku 

szkolnego 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciele systematycznie odnotowują frekwencję uczniów w dzienniku 

elektronicznym. Zaznaczają każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie 

zajęciach lekcyjnych. 

2. Wychowawca monitoruje frekwencję uczniów. W przypadku stwierdzenia wysokiej, 

nieusprawiedliwionej przez rodziców absencji ucznia wychowawca zawiadamia o tym 

fakcie (przez dziennik elektroniczny) rodziców ucznia oraz zaprasza ich na spotkanie              

w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. Z podjętych działań sporządza notatkę                         

i dołącza ją do teczki ucznia.  

3. W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego opiekuna) z wychowawcą: rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, 

oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca 

zgłasza fakt pedagogowi szkolnemu. 

4. Pedagog pisemnie zaprasza rodzica (prawnego opiekuna) ucznia w celu ustalenia 

przyczyn nieobecności ucznia oraz ustalenia wspólnych działań zaradczych 

prowadzących do regularnego realizowania obowiązku szkolnego.  

5. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

pisemnie zobowiązuje rodzica ucznia (prawnego opiekuna) do posyłania dziecka do 

szkoły z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli 

sytuacja nie zmienia się dyrektor występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej do organu egzekucyjnego jakim jest gmina.  

6. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą ucznia i pedagogiem szkolnym pisemnie 

informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od 

obowiązku szkolnego. 
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3. Procedura: Postępowanie w przypadku zakłócenia przez ucznia toku lekcji   

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów, uniemożliwiające 

realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do 

rówieśników, nauczyciela, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. W przypadku, gdy zachowanie ucznia uniemożliwia realizację zajęć nauczyciel upomina 

słownie ucznia, zobowiązuje go do zaprzestania niewłaściwego zachowania.  

2. Jeżeli zachowanie ucznia nie ulega poprawie nauczyciel wysyła  przewodniczącego 

samorządu klasowego lub pracownika niepedagogicznego obsługującego dane piętro                     

z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu 

szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji                   

o zaistniałej sytuacji. 

3. Po otrzymaniu informacji  pedagog szkolny udaje się do wskazanej  przez  nauczyciela 

sali,  w razie konieczności  zabiera do gabinetu pedagoga ucznia zakłócającego tok 

lekcji.  

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę i ustala konsekwencje zachowania                    

w zależności od popełnionego wykroczenia. 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, pedagog 

powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do 

szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach, 

należy postępować według tych procedur. 

8. Pedagog szkolny sporządza notatkę i dołącza ją do teczki ucznia. 

 



6 
 

4. Procedura: Postępowanie w sytuacji , gdy uczeń naruszył zasady korzystania z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  

TREŚĆ PROCEDURY:  

1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów zgodnie             

z zapisami Statutu szkoły. Użycie telefonu może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.  

2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły w momencie zauważenia lub usłyszenia sygnału 

korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

komunikacyjnych:  

-  odnotowuje ten fakt w uwagach ucznia,  

-  poucza ucznia o zakazie używania telefonów na terenie szkoły i nakazuje wyłączenie 

aparatu, przejmuje urządzenie i przekazuje je do pedagoga szkolnego 

- informuje ucznia o sposobie odbioru urządzenia  

- telefon pozostaje w depozycie u pedagoga szkolnego do końca zajęć edukacyjnych 

ucznia w danym dniu 

3. W przypadku, gdy uczeń wielokrotnie narusza zasady korzystania z telefonu w szkole 

wychowawca klasy stosuje konsekwencje zapisane w Statucie szkoły. 
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5. Procedura: Postępowanie wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły (niszczenie mienia 

szkoły, niszczenie mienia innej osoby) 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Pracownik szkoły, który zauważy akt wandalizmu lub został o nim poinformowany 

niezwłoczne powiadomią kierownika administracyjnego lub dyrektora/wicedyrektora 

szkoły oraz wychowawcę ucznia, który dopuścił się niszczenia mienia i/lub pedagoga 

szkolnego. 

2. Wychowawca/pedagog szkolny wyjaśnia okoliczności zajścia, a kierownik 

administracyjny przegląda zapis monitoringu i szacuje straty. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia rodziców/prawnych opiekunów                           

o zaistniałej sytuacji i  prosi o przybycie do szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązywani są do naprawy zniszczeń lub pokrycia 

kosztów naprawy za zniszczenie spowodowane przez dziecko. 

5. W przypadku braku środków i możliwości rodzice/opiekunowie prawni wraz                          

z dzieckiem zobowiązywani są do wykonania prac społecznych na terenie szkoły                 

(np. sadzenie kwiatów, pomoc w wykonywaniu dekoracji, malowanie itp.) 

6. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest Policja, decyduje dyrektor/ 

wicedyrektor. 

7. Wychowawca/pedagog szkolny sporządza notatkę z zajścia i dołącza do dokumentacji.         
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6. Procedura: Postępowanie w sytuacji palenia papierosów, e-papierosów przez ucznia na 

terenie szkoły 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły nakazuje uczniowi zaprzestanie palenia. Żąda, aby uczeń 

przekazał papierosy, e- papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we 

własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich związku             

z poszukiwaną rzeczą – w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to 

zrobić tylko Policja). 

2. Nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy. 

Wychowawca sporządza notatkę z uzyskanych informacji. 

3. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego i wspólnie planują 

odpowiednie działania wobec ucznia.  

4. Wychowawca przekazuje pisemnie uzyskaną informację rodzicom/prawnym opiekunom  

ucznia i prosi ich o przybycie do szkoły. Wspólnie z pedagogiem szkolnym 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Uczeń zostaje 

zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania, rodzice/prawni opiekunowie 

zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  Z rozmowy sporządzona zostaje notatka, 

którą podpisują wszyscy obecni podczas spotkania. 

5. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca i pedagog szkolny mogą zaproponować 

rodzicom/prawnym opiekunom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i 

udziału w odpowiednich dla niego zajęciach. 

6. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się na 

wezwanie do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałych sytuacjach Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i 

Nieletnich lub Policję. 

7. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami/ opiekunami prawnymi, rozmowa z uczniem, 

spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

8. Wychowawca/pedagog szkolny sporządza notatkę i dołącza ją do teczki ucznia. 
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7. Procedura: Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel wysyła  przewodniczącego samorządu klasowego lub pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro po pielęgniarkę szkolną/pedagoga 

szkolnego, w celu odizolowania ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

2. Nauczyciel/pielęgniarka szkolna/pedagog szkolny powiadamia wychowawcę ucznia              

i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia              

o zaistniałej sytuacji  i prosi o przybycie do szkoły. W razie potrzeby należy wezwać 

Pogotowie Ratunkowe ewentualnie Policję. Wychowawca/pedagog szkolny sporządza 

notatkę z rozmowy, którą podpisują wszyscy uczestnicy spotkania. 

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami, dziecko pozostaje pod opieką 

nauczyciela lub pedagoga oraz pielęgniarki/wezwanego lekarza. Decyzję                                    

o dalszym postępowaniu wobec dziecka podejmują odpowiednie służby - Policja lub 

lekarz. 

5. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje wobec ucznia działania profilaktyczne lub 

wychowawcze. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, 

wskazać argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć 

pomocą w zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadku powtarzających się tego typu incydentów pedagog zawiadamia o nich Sąd 

Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

7. Pedagog/psycholog sporządza notatki z podjętych działań, którą dołącza do 

dokumentacji.  
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8. Procedura: Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia 

narkotykami 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel wysyła  przewodniczącego samorządu klasowego lub pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro po pielęgniarkę szkolną/pedagoga 

szkolnego, w celu odizolowania ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

2. Nauczyciel/pielęgniarka szkolna/pedagog szkolny powiadamia wychowawcę ucznia              

i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia              

o zaistniałej sytuacji  i prosi o przybycie do szkoły. Wychowawca/pedagog szkolny 

sporządza notatkę z rozmowy, którą podpisują wszyscy uczestnicy spotkania. 

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami, dziecko pozostaje pod opieką 

nauczyciela lub pedagoga oraz pielęgniarki. Decyzję o dalszym postępowaniu wobec 

dziecka podejmują odpowiednie służby – Policja. 

5. Pedagog/psycholog szkolny zobowiązuje rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu 

odurzania się, wskazuje działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej 

sytuacji. 

6. Wychowawca/psycholog szkolny opracowuje działania profilaktyczne lub wychowawcze 

pracy z dzieckiem. 

7. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje wobec ucznia działania profilaktyczne lub 

wychowawcze. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, 

wskazać argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć 

pomocą w zaistniałej sytuacji. 

8. Pedagog/psycholog sporządza notatki z podjętych działań, którą dołącza do 

dokumentacji.  
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9. Procedura: Postępowanie w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia 

„dopalaczami” 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel wysyła  przewodniczącego samorządu klasowego lub pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro po pielęgniarkę szkolną/pedagoga 

szkolnego, w celu odizolowania ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

2. Nauczyciel/pielęgniarka szkolna/pedagog szkolny powiadamia wychowawcę ucznia              

i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. Pielęgniarka/pedagog szkolny wzywa karetkę pogotowia ratunkowego. 

4. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia              

o obowiązujących procedurach postępowania  i prosi o przybycie do szkoły.  

5. Pedagog/Psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami 

oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji. 

6. Pedagog/psycholog szkolny zobowiązuje rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu 

odurzania się, wskazuje działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej 

sytuacji. 

7. Udzielić pomocy i zobowiązać rodziców ( prawnych opiekunów ) do pomocy dziecku              

w odstąpieniu od odurzania się. 

8. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje wobec ucznia działania profilaktyczne lub 

wychowawcze. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, 

wskazać argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć 

pomocą w zaistniałej sytuacji. 

9. Pedagog/psycholog sporządza notatki z podjętych działań, którą dołącza do 

dokumentacji.  

 

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców: 

1. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję. 

2. Powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania. 

3. Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wparcia ucznia. 

4. Szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem. 
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10. Procedura: Postępowanie w sytuacji podejrzenia ucznia o posiadanie środków      

odurzających 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel wysyła  przewodniczącego samorządu klasowego lub pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro po pedagoga/psychologa szkolnego,                   

w celu odizolowania ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

2. Pedagog/psycholog szkolny powiadamia wychowawcę ucznia i dyrektora szkoły, który 

powiadamia Policję. 

3. Pedagog/psycholog w obecności drugiej osoby żąda, aby uczeń przekazał posiadaną substancję, 

żąda od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz kieszeni we własnej odzieży. Należy 

pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja. 

4. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia              

o obowiązujących procedurach postępowania  i prosi o przybycie do szkoły.  

5. Pedagog/psycholog szkolny przeprowadza z uczniem w obecności rodziców/prawnych 

opiekunów rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego.  

6. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje wobec ucznia działania profilaktyczne lub 

wychowawcze. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/prawnym opiekunom ucznia. 

7. Pedagog/psycholog podejmuje wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie 

posiadania i rozprowadzania środków odurzających. 
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11. Procedura: Postępowanie w sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję 

odurzającą 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Pracownik szkoły, który znajdzie lub otrzyma informację o znajdującej się na terenie szkoły 

substancji odurzającej zachowuje szczególne środki ostrożności. 

2. Osoba ta zabezpiecza substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ewentualnie jej 

zniszczeniem. 

3. Powiadamia dyrektora szkoły, który powiadamia Policję. 

4. Dyrektor szkoły ustala ( jeżeli to możliwe ), do kogo znaleziona substancja należy. 

5. Dyrektor szkoły przekazuje Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej 

sytuacji. 
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12. Procedura: Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy (przemoc z użyciem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głownie Internetu oraz telefonów 

komórkowych) 

 Podstawowe formy zjawiska to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, 

publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć , 

filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do 

działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta 

elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, 

grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. 

 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powinien powiadomić 

o tym fakcie wychowawcę ucznia, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca, pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy 

udzielając jej wsparcia i porady. 

3. Wychowawca i pedagog szkolny ustalają okoliczności zdarzenia i ewentualnych 

świadków. Zbierają wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. robi kopię 

materiałów, notuje datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, 

historie połączeń itp.). 

4. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody               

i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

5. W przypadku, gdy sprawcą cyberprzemocy jest uczeń szkoły pedagog/psycholog szkolny 

przeprowadza z nim rozmowę o jego zachowaniu. 

6. Pedagog/psycholog szkolny powiadamia rodziców ofiary i sprawcy, przeprowadza 

rozmowy ze sprawcą i ofiarą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi obydwu stron                       

o zdarzeniu. Pedagog/psycholog uzgadnia wspólnie z rodzicami podejmowane działania     

i formy wsparcia dziecka. Z rozmów sporządza notatkę, którą dołącza do dokumentacji. 

7. W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego 

ofiary – w klasie czy szkole, pedagog/psycholog podejmuje działania edukacyjne                        

i wychowawcze. 

8. Wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyciąga konsekwencje wobec 

sprawcy przemocy. W przypadku sytuacja, w których zostało naruszone prawo (np. 

groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich 

zdjęć z udziałem małoletnich) dyrektor szkoły powiadamia Policję. 

9. Pedagog/psycholog szkolny monitoruje sytuację ofiary sprawdzając, czy nie są wobec 

niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

10. Pedagog/psycholog sporządza notatki z podjętych działań, które dołącza do 

dokumentacji.  
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13. Procedura: Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole 

(agresja fizyczna) 

TREŚĆ PROCEDURY: 

Pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o niej poinformowany ma 

obowiązek przerwania tego zachowania.  

1. Nauczyciel/ pracownik administracyjny szkoły w sposób stanowczy i zdecydowany 

przekazuje 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. 

2. Nauczyciel/pracownik administracyjny powiadamia pielęgniarkę szkolną, 

pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz  wychowawcę/ów agresora i ofiary                            

o zaistniałej sytuacji. 

3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 

(opiekunów prawnych). 

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

zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

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

poszkodowanego. 

6. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy ze 

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

notatkę, którą podpisują wszyscy uczestnicy spotkania, dołącza się ją do teczki ucznia. 

7. Wychowawca w porozumieniu ze specjalistami i dyrektorem szkoły ustala konsekwencje w 

stosunku do agresora, zgodne ze statutem szkoły. O ustalonych sankcjach informuje 

rodziców agresora w formie pisemnej.  

8. Pedagog/psycholog szkolny  udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy,                              

w szczególności , jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi. Ustala zakres pomocy                     

z ofiarą      i jej rodzicami (opiekunami prawnymi).  

9. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę ze świadkami (dot. przemocy,  agresji,  norm                

i zasad reagowania na przemoc). W razie potrzeby udziela im wsparcia. O zaistniałej 

sytuacji i podjętych działaniach powiadamia rodziców/prawnych opiekunów świadków.  

10. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami 

pobicia - dyrektor kieruje sprawę na Policję. Wobec agresora stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie szkoły. 

11. Pedagog szkolny sporządza notatkę i dołącza ją do teczki ucznia. 
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14. Procedura: Postępowanie  wobec ucznia stosującego agresję słowną i psychiczną 

TREŚĆ PROCEDURY: 

Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji słownej lub został o niej 

poinformowany bezzwłocznie podejmuje działania mające na celu powstrzymanie                            

i wyeliminowanie tego zjawiska. 

1. Nauczyciel/ pracownik administracyjny  powiadamia wychowawcę klasy i/lub 

pedagoga/psychologa. 

2. Wychowawca i/lub pedagog /psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem przeprowadza osobno.  

3. Wychowawca i/lub pedagog i/lub psycholog przeprowadza rozmowę ze sprawcą z którym 

ustala formę zadośćuczynienia. Z podjętych działań sporządza notatkę i dołącza ją do teczki 

ucznia. 

4.  Wychowawca, pedagog lub psycholog  informuje rodziców/opiekunów prawnych uczestników 

zdarzenia o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach. Sporządza notatkę i dołącza ją do 

teczki ucznia. 

5. Pedagog/psycholog szkolny  udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy (wskazuje, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi). 

6. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę ze świadkami (dot. przemocy,  agresji,  norm                

i zasad reagowania na przemoc). W razie potrzeby udziela im wsparcia. O zaistniałej 

sytuacji i podjętych działaniach powiadamia rodziców/prawnych opiekunów świadków. 

Dokumentuje to w dokumentacji specjalistów. 

7. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego 

z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego dyrektor powiadamia 

Policję. 

8. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie szkoły. Zostaje on objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną na 

terenie szkoły. 
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15. Procedura: Postępowanie w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zaobserwował bójkę lub został o niej 

poinformowany bezzwłocznie podejmuje działania mające na celu powstrzymanie tego 

zjawiska. 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły obecny przy zajściu lub poinformowany o nim 

wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie potrzeby rozdziela 

uczniów z pomocą innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, 

nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę i/lub dyrektora 

szkoły. 

3.  W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pielęgniarka, pedagog/psycholog lub 

dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców (opiekunów prawnych). 

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

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

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

poszkodowanego. 

6. W przypadku, gdy pomoc medyczna nie jest potrzebna uczestnikom bójki 

nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia o bójce wychowawcę                                            

i pedagoga/psychologa szkolnego. 

7. Wychowawca i/lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza z uczestnikami bójki 

rozmowę w celu wyjaśnienia zdarzenia. Podczas rozmowy przedstawiane są uczniom 

konsekwencje. Jeżeli jest taka potrzeba rozmowy prowadzone są również ze 

świadkami bójki.  

8. Wychowawca i/lub pedagog/psycholog o zdarzeniu i podjętych działaniach 

informuje rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy brali udział w bójce. 

9. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację 

dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły, sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 

10. Jeśli uczestnik bójki sprawia trudności wychowawcze, ma nadzór kuratora pedagog 

powiadamia tego kuratora, w szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

11. Z podjętych działań wychowawca i/lub pedagog/psycholog sporządza notatkę                               

i dołącza do teczki ucznia. 
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16. Procedura: Postępowanie w sytuacji kradzieży lub wymuszenia na terenie szkoły 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Nauczyciel/pracownik administracyjny, który wykrył kradzież, lub któremu kradzież 

została zgłoszona bezzwłocznie powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły.  

2. Nauczyciel/pracownik administracyjny przekazuje sprawcę czynu (o ile jest znany                          

i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

3. Pedagog/psycholog żąda, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. 

wychowawcy klasy, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że 

pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja. 

4. W przypadku, gdy kradzież dotyczy rzeczy o znikomej wartości pedagog/psycholog 

szkolny: 

- przeprowadza rozmowę ze sprawcą kradzieży, w czasie której ustala ze nim formę 

zadośćuczynienia poszkodowanemu, przedstawia konsekwencje kradzieży.  

- informuje o zdarzeniu i podjętych działaniach rodziców/prawnych opiekunów sprawcy 

oraz poszkodowanego.  

- z działań sporządza notatkę i dołącza ją do teczki ucznia (sprawcy). 

5. W przypadku, gdy kradzież dotyczy wartościowego przedmiotu pedagog/psycholog 

szkolny 

- zabezpiecza dowody przestępstwa tj. przedmioty pochodzące z kradzieży lub wymuszenia 

w celu przekazania ich Policji 

-  żąda, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, 

dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to 

zrobić tylko Policja. 

- ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, z którymi przeprowadza 
rozmowy wyjaśniające. 

6. Dyrektor szkoły wzywa rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przeprowadza rozmowy z 

uczniem w ich obecności, omawia konsekwencje kradzieży. Należy sporządzić notatkę z tej 

rozmowy podpisaną przez rodziców. 

7. Dyrektor powiadamia o kradzieży Policję. 

8. Pedagog/psycholog szkolny ustala ze sprawcą formę zadośćuczynienia poszkodowanemu                   
w kradzieży. 

9. Z podjętych działań pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę i dołącza do teczki 
ucznia. 
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17. Procedura: Postępowanie w sytuacji niewłaściwego zachowania się uczniów wobec 

pracowników szkoły (zniewaga, zniesławienie naruszenie nietykalności cielesnej, 

zmuszanie do określonego zachowania, groźba karalna).  

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Pokrzywdzony nauczyciel lub pracownik szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, 

pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły.  

2.  Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

im informacje  o zaistniałej sytuacji. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz                      

z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania i przeproszenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Z przeprowadzonej 

rozmowy sporządza notatkę, którą podpisują wszyscy uczestnicy spotkania.  

3.  W przypadku niestawienia się rodziców/prawnych opiekunów do szkoły na pisemne 

wezwanie dyrektora, dyrektor zawiadamia Policję lub Sąd Rejonowy Wydział 

Rodzinny i Nieletnich, celem podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania 

przyczyn niemożności rozwiązania tego problemu.  

4.  W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

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

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

powiadamia Policję lub Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich rodzinny. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

5. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania w przypadku 

uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub 

przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły.  
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18. Procedura: Postępowanie dyrektora szkoły w przypadku, gdy Policja dokonuje 

zatrzymania nieletniego przebywającego na zajęciach w szkole sprawcy czynu 

karalnego 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi powód przybycia            

i okazuje się legitymacja służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do abinetu dyrektora, gdzie 

policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną 

wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych 

czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu 

policji, celem uczestniczenia w czynnościach. 

6. Dyrektor/wicedyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych 

działaniach względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu 

telefonicznego  informuje pisemnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, 

dyrektor wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego do 

uczestnictwa     w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce 

Policji. 

8. Pedagog szkolny sporządza notatkę z podjętych działań o dołącza ją do 

dokumentacji. 
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19. Procedura: Postępowanie w przypadku wagarów i ucieczek uczniów. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia na podstawie pisemnej informacji 

rodzica lub opiekuna w terminie siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły. 

2. W przypadku powtarzających się nieobecności wychowawca niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie rodziców / opiekunów prawnych i przeprowadza rozmowę 

z uczniem lub rodzicami informując ich o konsekwencjach takich zachowań. 

3. Gdy sytuacja powtarza się, wychowawca zawiadamia o tym pedagoga szkolnego, 

który podejmuje właściwe działania, w tym zwraca się do Sądu Rejonowego 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację dziecka. 
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20. Procedura: Postępowanie wobec uczniów, u których zauważa się przejawy 

demoralizacji społecznej w postaci m.in.: 

 używania i propagowania wulgaryzmów, słów i gestów obrażających godność 

innych, posiadania lub palenia papierosów, 

 wagarów, 

 udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, 

 zachowań agresywnych, 

 prowokowania, powstawania sytuacji konfliktowych. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie                        

z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy. Działania te mogą 

mieć formę: 

- indywidualnych rozmów z uczniem. 

- rozmów z uczniem w obecności rodzica, 

- określenie oferty pomocy ze strony szkoły, 

- formy pomocy ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań 

niepożądanych. 

2. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, dyrektor szkoły zwraca 

się z prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.: 

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

- Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

- Policję 

- innych w zależności od potrzeb. 
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21. Procedura: Postępowanie w stosunku do dzieci nieodebranych ze świetlicy szkolnej. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Dziecko przebywające w świetlicy nie może być pozostawione bez opieki. 

2. Rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek przekazać w formie 

pisemnej informacje o tym, kto będzie odbierał dziecko po zajęciach w świetlicy 

(wpis do karty zgłoszenia dziecka). 

3. Wychowawca odpowiedzialny za dzieci przebywające w świetlicy, w momencie ich 

odbioru przez rodziców lub opiekunów powinien potwierdzić tożsamość osoby 

odbierającej dziecko. 

4. W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka do godziny 18.00 

wychowawca świetlicy: 

- kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

- ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, 

- w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami zgłasza policji 

pozostawienie dziecka bez opieki. 
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22. Procedura: Postępowanie wobec nietrzeźwych rodziców lub opiekunów zgłaszających 

się po odbiór dzieci 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Pracownik szkoły nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie znajdującej się 

pod wpływem alkoholu. 

2. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu szkoły i wzywa 

innego opiekuna dziecka lub inną osobę do tego upoważnioną. 

3. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły pracownik wzywa policję. 

4. O fakcie, zgłoszenia się rodzica lub opiekuna w stanie nietrzeźwym po odbiór 

dziecka należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego                       

i dyrekcję. 

5. W sytuacji, gdy w wyznaczonym czasie nie pojawi się po odbiór dziecka trzeźwy 

rodzic/opiekun, pracownik pedagogiczny lub dyrektor szkoły wzywa policję. 

6. Z każdego zdarzenia pracownik pedagogiczny sporządza notatkę. 

7. W przypadku powtarzających się incydentów odbioru dziecka przez rodzica w stanie 

nietrzeźwym pedagog szkolny kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd   

w sytuację rodziny. 
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23. Procedura: Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych rodziców wobec 

uczniów i własnych dzieci przebywających na terenie szkoły. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowania agresywne. W przypadku, 

gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej wobec ucznia 

szkoły lub własnego dziecka powinien: 

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor 

szkoły zawiadamia Policję. 
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24. Procedura: Postępowanie w przypadku alarmu bombowego 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze 

takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie 

wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”: 

5. Użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy                    

i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego 

pochodzenia. 

6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w danej instytucji. 

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy spokojnie opuścić szkołę, zabierając wszystkie 

rzeczy osobiste (plecaki, torebki, siatki, worki, ubrania). Nie wolno zabierać żadnych 

przedmiotów cudzych. Miejsce ewakuacji – boisko szkolne. 

Informacja o podłożeniu bomby 

9. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej, 

notuj ważne spostrzeżenia, jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę, zwróć 

uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w 

tle, nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, jeżeli twój telefon posiada funkcję 

identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer. 

10. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał, przekaż 

ją Policji. 

11. Niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 

12. Zaalarmuj dyrektora szkoły 

13. Dyrektor powiadamia Kuratorium Oświaty 

14. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób niewywołujący 

paniki. 

15. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

16. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

17. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu. 

18. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 

19. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, 

telefonów komórkowych) 
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20. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 

21. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu, 

22. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 
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25. Procedura: Postępowanie w przypadku samobójstwa/zabójstwa. 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Natychmiast o zdarzeniu powiadom dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe organ 

prowadzący, Kuratorium oświaty i prokuratora. 

3. Pedagog powiadamia Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i organizuje we 

współpracy pomoc psychologiczną uczniom i nauczycielom. 

4. Dyrektor/wicedyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji. 

5. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomi się 

najbliższej rodziny. 

6. Dyrektor wyznacza osobę do jak najszybszego powiadomienia najbliższej rodziny                

o śmierci dziecka. Należy zrobić to osobiście. 

7. Dyrektor organizuje pomoc i wsparcie rodzinie zmarłego, w razie potrzeby należy 

powiadomić pogotowie ratunkowe. 

8. Dyrektor organizuje pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej – udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc                                 

w odreagowaniu traumatycznych przeżyć. 

9. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami. 
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26. Procedura: Postępowanie w przypadku wtargnięcia na teren szkoły napastnika/ów 

TREŚĆ PROCEDURY: 

 

1. Decyzję o ogłoszeniu alarmu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy 

przeszkolony pracownik po otrzymaniu informacji o zagrożeniu. Hasło – 

NAPASTNIK.  

2. Dyrektor bądź wyznaczony pracownik powiadamia Policję. 

3. Uruchomiony zostaje sygnał alarmowy (5 krótkich, następujących po sobie 

sygnałów). 

4. Zamykamy drzwi klasy od środka. 

5. Zamykamy wszystkie okna, aby uniemożliwić wtargnięcie lub wyrzucenie czegoś. 

6. Uspokajamy uczniów – jesteśmy opanowani. 

7. Barykadujemy drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami. 

8. Nakazujemy wyłączanie wszystkich telefonów – swój wyciszamy. Wyłączamy sprzęt 

komputerowy. 

9. Dzieciom nakazujemy ukrycie się pod ławkami, z dala od drzwi i okien, leżąc na 

brzuchu. 

10. Wyłączamy oświetlenie. 

11. Pilnujemy, aby w sali była bezwzględna cisza – spokojnym głosem mówimy 

dzieciom, że od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich. 

12. Nie otwieramy drzwi. Służby ratownicze same to zrobią. 

13. Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonuj ich polecenia. Pytaj ich o pozwolenie, jeśli 

chcesz zwrócić się do uczniów. Mów spokojnym tonem, używając imion dzieci. 

14. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia, nie pozwól dzieciom wychodzić                    

z pomieszczenia, podchodzić do drzwi czy okien. Nakazujemy im leżeć na podłodze 

na brzuchu. 

15. Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników. 

16. Jeśli twoje życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim kontakcie                            

z napastnikiem walcz lub błagaj o litość. 

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

antyterrorystycznej. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. 

Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

18. Po zakończeniu akcji: sprawdź obecność dzieci,  o braku któregokolwiek dziecka 

poinformuj Policję, nie pozwól żadnemu   z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 
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27. Procedura: Ewakuacja osób przebywających w budynku szkoły 

TREŚĆ PROCEDURY: 

ZARZĄDZENIE EWAKUACJI 

1. Osoba, która zauważyła zagrożenie informuje o tym fakcie osoby znajdujące się                             

w bezpośrednim otoczeniu oraz dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły ocenia sytuację i, w razie potrzeby, zarządza ewakuację. 

3. Dyrektor szkoły dzwoni pod numer 112 lub 997, 998, 999 powiadamiając służby ratownicze 

o istniejącym zagrożeniu. 

4. Dyrektor wprowadza zakaz wejścia na teren szkoły osobom postronnym. 

5. Jeśli trwa przerwa międzylekcyjna, dyrektor szkoły (osobiście lub za pośrednictwem 

wskazanej osoby), przed uruchomieniem sygnału alarmowego informuje nauczycieli                    

w pokoju nauczycielskim o zarządzeniu ewakuacji. 

6. Dyrektor zarządza odblokowanie dróg dojazdowych i udostępnienie miejsca do działań służb 

ratowniczych, 

7. Upoważniona osoba uruchamia alarm zarządzający ewakuację: 3 sygnały trwające po 10 

sekund oddzielone 5 sekundową przerwą. 

8. Dyrektor szkoły kieruje akcją ewakuacyjną do czasu przybycia służb ratowniczych. 

9. Wyznaczeni pracownicy szkoły otwierają na oścież wszystkie wyjścia ewakuacyjne. 

10. Wyznaczony pracownik szkoły – w miarę możliwości, zachowując zasady bezpieczeństwa – 

wyłącza prąd elektryczny i gaz. 

11. Pracownicy sekretariatu zabezpieczają dokumenty, pieczęcie i zamykają drzwi sekretariatu. 

12. Wyznaczeni pracownicy, idąc za uczniami, dokonują przeszukania pomieszczeń                     

w celu sprawdzenia, czy nikt nie pozostał w budynku. 

 

PRZEBIEG EWAKUACJI W CZASIE LEKCJI 

  
1. Nauczyciele prowadzący lekcję oraz wychowawcy świetlicy (jeśli mają pod opieką grupę 

uczniów):  

 zlecają zamknięcie okien, wyłączenie komputerów, zabierają dzienniki lekcyjne (mogą 

wyznaczyć do tego jednego z uczniów),  

 sprawdzają czy jest możliwe bezpieczne opuszczenie pomieszczenia,  

 wydają polecenie opuszczenia pomieszczenia w ciszy i spokoju,  
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 pomagają uczniom z ograniczoną zdolnością do poruszania się, w razie potrzeby 

wyznaczają innych uczniów do pomocy tym osobom lub korzystają z pomocy innych 

nauczycieli i pracowników szkoły niebędących nauczycielami,  

 po wyjściu uczniów z sali sprawdzają, czy w pomieszczeniu nikt nie został i zamykają 

drzwi na klamkę (nie – na klucz),  

 prowadzą uczniów w grupie stanowiącej klasę szkolną (lub grupę świetlicową) do wyjścia 

ewakuacyjnego i na miejsce zbiórki (z uczniów należy tworzyć łańcuchy, które na 

początku i na końcu zabezpieczają osoby dorosłe, w razie małej liczby osób dorosłych – 

grupy można łączyć),  

 na miejscu zbiórki (boisko szkolne) sprawdzają liczbę uczniów i zdają meldunek 

kierującemu akcją.  

 

2. Nauczyciele nieprowadzący lekcji przebywający w pokoju nauczycielskim lub na terenie szkoły, 

a także bibliotekarze, wychowawcy świetlicy (o ile nie mają uczniów pod opieką):  

 po zamknięciu okien i sprawdzeniu czy jest możliwe opuszczenie pomieszczenia  

pomagają w ewakuacji uczniów, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych z pięter 

budynków szkoły.  

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualne z uczniami (np. nauczyciele wspomagający, 

logopedzi, pedagodzy, psycholog, oraz bibliotekarze mający pod opieką uczniów, po zamknięciu 

okien i sprawdzeniu, czy jest możliwe opuszczenie pomieszczenia, odprowadzają swoich 

podopiecznych do klasy lub przyłączają ich do najbliższej grupy uczniów, a następnie włączają 

się do akcji ewakuacyjnej na ogólnych zasadach.  

4. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami włączają się do akcji ewakuacyjnej na zasadach 

ogólnych.  

 

PRZEBIEG EWAKUACJI  W CZASIE PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNEJ 

1. Po ogłoszeniu alarmu, uczniowie:  

 powinni natychmiast zgromadzić się przy drzwiach swojej klasy i czekać na polecenia 

nauczyciela pełniącego dyżur lub innego nauczyciela, który przejmie opiekę nad ich 

grupą,  
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 uczniowie, którzy znaleźli się w innym miejscu budynku niż ten, w którym mają lekcje 

powinni zgromadzić się na korytarzu w pobliżu zejścia schodami z piętra lub wyjścia na 

zewnątrz z parteru i czekać na polecenia nauczyciela pełniącego dyżur lub innego 

nauczyciela, który przejmie opiekę nad nimi, na miejscu zbiórki (boisko szkolne) 

uczniowie przyłączają się do swojej klasy,  

 uczniowie przebywający na stołówce szkolnej ustawiają się w łańcuch i stosując się do 

poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły, kierują się do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego, na miejscu zbiórki (boisko szkolne) uczniowie przyłączają się do swojej 

klasy.  

 

2. Nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerwy pełnią rolę osób porządkowych w rejonie swojego 

dyżuru, tzn.:  

 nadzorują grupowanie uczniów pod klasami, gdzie przejmą ich nauczyciele, którzy 

mieliby w danej klasie lekcje lub inni nauczyciele, którzy przybędą w pobliże by wziąć 

udział w ewakuacji,  

 nadzorują grupowanie się uczniów, którzy znaleźli się w innym miejscu budynku niż 

reszta klasy, a następnie przekazują ich innym nauczycielom,  

 przed opuszczeniem rejonu dyżuru (ewakuują się jako ostatni) sprawdzają, czy wszyscy 

opuścili poszczególne pomieszczenia, w tym toalety,  

 wyprowadzają uczniów w sytuacji gdy niemożliwe okaże się przybycie innych nauczycieli 

lub jest ich zbyt mało (wówczas uczniów należy łączyć w większe grupy – łańcuchy).  

3. Nauczyciele przebywający w pokojach nauczycielskich lub innych pomieszczeniach na terenie 

szkoły,  po zamknięciu okien włączają się do akcji ewakuacyjnej:  

a. nauczyciele, którzy mieli zaplanowane lekcje:  

 w razie stwierdzenia, że inni nauczyciele wyprowadzili już uczniów, włączają się do akcji 

ewakuacyjnej  na zasadach ogólnych,  

b. inni nauczyciele włączają się do akcji na zasadach ogólnych.  

4. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami włączają się do akcji ewakuacyjnej na zasadach 

ogólnych.  
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UWAGI KOŃCOWE 

1. Woźni i pozostali pracownicy niepedagogiczni zabezpieczają wyjścia z budynku szkoły, 

zapobiegając jednocześnie powrotowi uczniów i innych osób do budynku. 

2. Dyrektor szkoły: 

 odpowiada za zorganizowanie opieki i pomocy ewakuowanym i poszkodowanym uczniom                  

i nauczycielom, 

 po przybyciu na miejsce służb ratowniczych składa raport kierującemu działaniami 

ratowniczymi - służby ratownicze przejmują dowodzenie akcją ewakuacyjną                                      

i ratowniczą, 

 udostępnia plany obiektu, 

 postępuje zgodnie z poleceniami kierującego działaniami ratowniczymi, 

 w razie potrzeby podejmuje decyzję o dyslokowaniu uczniów z miejsca zbiórki do miejsca 

czasowego przebywania uczniów (najbliższa parafia), 

 udziela wszelkiej pomocy służbom ratowniczym przy ustaleniu przyczyn                                 

i okoliczności wystąpienia zagrożenia. 

3. Uczniowie: 

 po dotarciu na miejsce zbiórki ustawiają się w dwuszeregu i oczekują na dalsze polecenia 

nauczycieli – samowolne oddalanie się jest zabronione 

4. Nauczyciele: 

 na miejscu zbiórki sprawdzają obecność swoich uczniów, czy wszystkie dzieci opuściły 

budynek szkoły, 

 składają raporty wicedyrektorowi lub innej osobie wyznaczonej o stanie osobowym 

ewakuowanych uczniów, 

 sprawują nadzór nad uczniami do czasu ich powrotu do budynku szkoły lub przekazania 

dzieci rodzicom. 
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28. Procedura: Postępowanie w przypadku kontaktów z mediami w sytuacjach 

kryzysowych 

TREŚĆ PROCEDURY: 

1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami. 

2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników 

szkoły nie udziela wywiadów. 

3. Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wskazówek: 

 Mów pierwszy o złych wiadomościach. 

 Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz. 

 Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję. 

 Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą. 

 Analizuj dane. 

 Nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez. 

 Reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz. 

 Bądź opanowany i odporny na ataki słone, nie ulegaj emocjom. 

 Pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma plan wybrnięcia z niej. 

 Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina. 

 Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdyby były 

nieuniknione. 
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5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r., Nr 147, póz. 

1229 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 

1415). 

7. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 nr 

191, póz. 1410). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 

samoobrony ludności (Dz. U z 1993 nr 91, póz. 421). 

9. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. 

zm.). 

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. 

nr.11, póz.109 z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz.198 

12. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., nr 147, póz. 1231 z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, póz. 226 ) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, póz. 165O-

tekstjednolity) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.             

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2003 r. Nr.21, póz. 94 z późn. zm.) 

16. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 

z 2003 r. Nr.6, póz. 69. 

 

 

 


