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Podstawy prawne stosowanych procedur: 
 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 
poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. Z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku 
z ustawą /. 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
/Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./ 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485/. 
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 
5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2018 r. poz. 1457/ 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe /Dz. U. z 2018 r. poz. 996/ 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii /Dz. U. 2015 poz. 1249/ 

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.  69 z późniejszymi zmianami ). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

/ Dz. U. 2017 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ 

10. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”  
w Chojnicach. 

 
 
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 
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Spis procedur: 
Procedury związane z sytuacjami wychowawczymi w szkole: 
 

1. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych. 
2. Procedura postępowania z uczniem, który podczas trwania zajęć lekcyjnych zgłasza złe samopoczucie. 
3. Procedura dotycząca sytuacji, kiedy w budynku szkoły przebywają osoby postronne. 
4. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń posiada włączony telefon  komórkowy lub inne 

urządzenie elektroniczne podczas lekcji. 
5. Procedura postępowania, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. 
6. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci. 
7. Procedura postępowania wobec działania sprawcy cyberprzemocy 
8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia fałszerstwa popełnionego    przez ucznia. 
9. Procedura postępowania wobec uczniów uprawiających gry hazardowe w czasie trwania zajęć 

szkolnych. 
10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły. 
11. Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono, że znajduje się pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych. 
12. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk.  
13. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję zabronioną. 
14. Procedura postępowania wobec ucznia, który posiada lub rozprowadza środki  odurzające, substancje 

psychotropowe, dopalacze. 
15. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o używaniu wyrobów tytoniowych i 

paleniu e- papierosa przez ucznia szkoły na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy (od momentu 
uzyskania informacji). 

16. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o wyłudzaniu lub zastraszaniu (od 
momentu uzyskania informacji). 

17. Procedura postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego. 
18. Procedura postępowania w razie pobicia (od momentu uzyskania informacji). 
19. Procedura wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa.  
20. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel/ pracownik szkoły jest ofiarą przemocy, 

znieważenia ze strony ucznia. 
21. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc 

fizyczną w domu. 
22. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają          

bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówieni o samobójstwie, wyrażanie gróźb 
pod adresem kolegów i nauczycieli, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, 
itp.). 

23. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa   ucznia. 
24. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego. 

 
INNE KRYZYSY W SZKOLE - WYBRANE ZDARZENIA 

25. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły  
26. Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły 
27.  Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 
28.  Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego 
29.  Procedura postępowania w przypadku zabójstwa/samobójstwa 
30.  Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych 
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Zasady ogólne 

• Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone  w możliwie 
najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

• Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i działaniach 
podjętych przez szkołę. 

• Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor szkoły. 

• Uczniowie wykraczający poza normy prawne i ogólnie przyjęte zasady zachowania akceptowane  
w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

• W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd 
Rodzinny, policję lub inne instytucje. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

• Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną 
notatkę służbową z ustaleń i przekazuje ją do Dyrektora szkoły. 

 
SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR: 
 

1. Zapoznanie rodziców z treścią procedur na zebraniach do 30 września każdego roku. 
2. Zapoznanie uczniów – na lekcjach wychowawczych do 30 września każdego roku. 
3. Opublikowanie zestawu procedur na szkolnej stronie internetowej. 
4. Umieszczenie dokumentu w bibliotece szkolnej. 

 
 
Na stan bezpieczeństwa środowiska szkolnego wpływają czynniki materialne oraz czynnik ludzki. Czynnik 
materialny to budynek szkoły, jego wyposażenie i otoczenie - obszar przyległy do budynku z infrastrukturą 
należącą do placówki, ograniczony ogrodzeniem lub widocznym oznakowaniem.   
 
Tereny przyległe do szkoły   
Obiekty szkolne usytuowane są najczęściej w otoczeniu budynków mieszkalnych, małych obiektów 
handlowych, czy w pobliżu parkingów. Tereny przyległe do budynków to także boiska – orliki, ogólnodostępne 
dla uczniów podczas godzin pracy szkoły oraz dla mieszkańców pobliskich osiedli lub innych osób - poza 
godzinami otwarcia placówki. Są to miejsca, gdzie odbywają się szkolne zawody, festyny, inne imprezy 
okolicznościowe. Szkoła posiada monitoring zewnętrzny.   
 
REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:   

1) należy monitorować tereny przyległe, zwrócić szczególną uwagę na osoby poruszające się w otoczeniu 
szkoły, obserwujące szkołę/, wchodzące na jej teren lub często pojawiające się w okolicy szkoły.  

2)  należy zwracać uwagę na nietypowe przedmioty pozostawione w okolicy szkoły lub pojazdy 
zaparkowane w nietypowych miejscach lub o szczególnych cechach – bez tablic rejestracyjnych, 
świadczące o dużym wyeksploatowaniu, auta dostawcze lub nienależące do pracowników szkoły, 
rodziców (pozostawione na dłuższy czas bez opieki).  

3) w przypadku orlika – należy zwracać uwagę na osoby korzystające z obiektu – czy zachowują się 
adekwatnie do miejsca, w którym przebywają, czy nie pozostawiają nietypowych przedmiotów – 
kartonów, walizek, siatek, plecaków etc. Po zakończeniu zajęć należy zamykać bramy i furtki 
prowadzące do szkoły oraz należące do niej tereny (np. boisko) 

 
Wejścia do budynków i na tereny przyległe  
Szkoła posiada 6 wejść do budynku. Klucze wejściowe znajdują się w: portierni, pokoju nauczycielskim oraz w 
gabinecie dyrektora, wydawane są zgodnie z ustalonymi przez szkołę  procedurami. W szkole , przy wejściu do 
budynku znajduje się portiernia. 
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REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:   
1) należy monitorować wejście do budynku, weryfikować osoby wchodzące do budynku – zwłaszcza 

niezwiązane z codziennym życiem szkoły i nie dopuszczać do ich swobodnego poruszania się po terenie 
szkoły; 

2) nie należy pozostawiać otwartych drzwi do budynku szkoły, szczególnie tych, które nie podlegają 
monitorowaniu i/lub bezpośredniej kontroli pracownika szkoły;  

3) nie należy wpuszczać na teren szkoły osób bez weryfikacji; 
4) należy sprawować stały nadzór przy wejściu do budynku szkoły. 

 
System alarmowy   
Szkoła posiada system alarmowy –  dzwonek.  Nauczyciele i personel administracyjny są zaznajomieni  
z systemem alarmowym oraz z zasadami postępowania po jego ogłoszeniu, niezbędną wiedzę posiadają 
również uczniowie.  
 
REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA:  

1. Należy opracować/dopracować system alarmowania. System alarmowy na wypadek 
„barykadowania”– konieczności pozostania w pomieszczeniach, klasach powinien wyraźnie odróżniać 
się od systemu alarmowania na wypadek ewakuacji. Informacje o obowiązującym systemie 
alarmowym w placówce należy udostępnić uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły w dostępnych 
miejscach.    

2. Należy prowadzić ćwiczenia praktyczne z użyciem sygnałów alarmowych na wypadek ewakuacji oraz 
na wypadek konieczności pozostania w pomieszczeniach. 

 
Drogi ewakuacyjne  
Drogi ewakuacyjne w budynku  szkolnym  są oznakowane. Miejscem docelowym ewakuacji jest boisko szkolne.  
 
REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:  
Należy zapoznać wszystkich uczniów i pracowników szkoły z lokalizacją wszystkich wyjść ewakuacyjnych, 
zadbać o drożność wyjść ewakuacyjnych oraz umieszczanie kluczy w ich sąsiedztwie.    
 
Obowiązki dyrektora szkoły   
Dyrektor szkoły  (art. 7. 1. ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.) jest jej przedstawicielem 
na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, sprawuje opiekę nad dziećmi i 
młodzieżą uczącą się w szkole, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji 
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę.   
Do obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa szkoły należy:  

1. Systematyczne prowadzenie oceny stanu zabezpieczeń, 
2. Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom , 
3. Sprawdzanie, czy ciągi ewakuacyjne są drożne, a klucze od drzwi ewakuacyjnych są w wyznaczonym 

miejscu, 
4.  Wyznaczenie miejsca ewakuacji, 
5.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, przez wyznaczenie miejsca do schronienia 

się i zabarykadowania - zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube ściany, pełne drzwi 
oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy – apteczki, środki łączności dające możliwość 
przesłania informacji na zewnątrz, 

6.  Wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach placówki, uwzględniając 
sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania, tj. ustalenie hasła np.: „NAPASTNIK”, zabezpieczenie 
sygnałów dźwiękowych modulowanych sprężonym powietrzem, 

7.  Wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł uruchamiana systemu alarmowego w różnych miejscach 
placówki (np. dwa niezależne włączniki uruchamiające dzwonek), 

8.  Organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek wtargnięcia 
napastnika na teren placówki oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników szkoły, uczniów, dzieci, 

 
 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE 
 

 

- 6 - 
 

 
9. Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych placówki. 

Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym – Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej itp.  

10. Zarządzanie ewakuacji na wypadek ogłoszenia alarmu o zagrożeniach, 
11.  Respektowanie otrzymanych poleceń od służb ratowniczych.  

 

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły   
Zgodnie art. 6. ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane  
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę.   
 

Nauczyciele   
Na wzrost bezpieczeństwa w placówce oświatowej mają wpływ:  

1) świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia oraz umiejętność ich rozpoznawania 
2)  działania prewencyjne polegające na minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia  
3) znajomość rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych oraz sposobów 

postępowania w przypadku ich ogłoszenia 
4)  ćwiczenia umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania  i powiadamiania oraz 

znajomości miejsca ich rozmieszczenia w placówce  
5) dysponowania numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy dyrektora, innych 

osób funkcyjnych), znajomość numerów telefonów służb ratunkowych, 
6)  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 

7)  przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych.  
 

Pracownicy administracji i obsługi  
Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:  

1) reagowanie na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec uczniów  
2) zgłaszanie do kierownictwa szkoły  zauważonych niepokojących zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczniów 
3)  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. 

4)  bezwzględne przestrzeganie procedury wpuszczania osób obcych  (w tym rodziców) na teren szkoły 
oraz uczniów przedwcześnie przychodzących na zajęcia dydaktyczne 

5)  przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych.   
 

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni:   
- zapoznać się   ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.  
- zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.  
- zapoznać się  z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.  
- zapoznać się  z symptomami nadużycia alkoholu.  
- zapoznać się  z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.    
- prowadzić  regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi.   
- prowadzić  systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w szkole Prawa.   
- realizować  projekty edukacyjne z uczniami   o współczesnych zagrożeniach.    
- prowadzić  cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.  
- prowadzić  ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa.   
- poznać  nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami  
- zapoznawać się  na bieżąco z przepisami obowiązującego prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów.   
-  zapoznawać się  z programami rekomendowanymi, które możesz upowszechniać w swojej szkole 
(www.programyrekomendowane.pl) 
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Procedury związane z sytuacjami wychowawczymi w szkole: 
 
1. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych. 
 

1) Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów, 
potwierdzonej rozmową telefoniczną, która znajduje się  w dzienniczku ucznia/zeszycie  
do korespondencji. Zwolnienia może dokonać wychowawca klasy, w czasie nieobecności wychowawcy 
pedagog/dyrekcja. 

2)  Procedura zwolnienia przez nauczyciela/opiekuna jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach 
sportowych lub w konkursach. Nauczyciel/opiekun zwalnia ucznia na podstawie pisemnej zgody 
rodziców, informując o tym fakcie wychowawcę ( lista w dzienniku), nauczycieli uczących w danej 
klasie ( lista wywieszona w pokoju nauczycielskim  na tablicy informacyjnej). Pisemne zgody 
rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel/opiekun przekazuje wychowawcy. (Załącznik 1.) 

3) Procedura zwolnienia w przypadku, gdy  cała klasa uczestniczy w całodniowych zajęciach 
pozalekcyjnych- nauczyciel/opiekun zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgodny  
od rodziców/prawnych opiekunów uczniów oraz nauczycieli uczących w klasę w danym dniu.     
(Załącznik 2.) 

4) Procedura zwalniania ucznia przez pedagoga szkolnego- jeżeli okoliczności zdarzenia/ sprawy nie 
uzasadniają takiej konieczności, pedagog szkolny organizuje spotkanie poza zajęciami dydaktycznymi. 

5) Każdą nieobecność ucznia nauczyciel zaznacza kresą w dzienniku lekcyjnym, bez względu na udział 
ucznia w jakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych (konkursy, zawody). Tylko wychowawca,  
z zachowaniem wyżej wymienionych procedur upoważniony jest do usprawiedliwienia nieobecności. 
 

2.  Procedura postępowania z uczniem, który podczas trwania zajęć lekcyjnych zgłasza złe samopoczucie. 
 

1) W przypadku stwierdzenia u ucznia złego samopoczucia na lekcji, nauczyciel podejmuje następujące 
działania: 
 kieruje ucznia, pod opieką drugiej osoby, do pielęgniarki szkolnej, która na podstawie oceny stanu 

zdrowia kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i ustala  z nimi dalsze postępowanie,  
o wdrożonym postępowaniu pielęgniarka informuje wychowawcę; 

 chory uczeń oczekuje w szkole, pod opieką pielęgniarki szkolnej, na przybycie rodziców/prawnych 
opiekunów lub osoby przez nich wskazanej; 

 zwolnienia z lekcji przez pielęgniarkę szkolną dokumentowane są pisemnie. (Załącznik 3.) 
 

3. Procedura dotycząca sytuacji , kiedy w budynku szkoły przebywa osoba postronna. 
 

1) Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 
2) Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu. 
3) Po podaniu celu wizyty w szkole, pracownik szkoły wskazuje miejsce, w którym można oczekiwać  

na ucznia (przy wejściu głównym do szkoły). 
4) W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza 

zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. 
Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana 
dyrekcja szkoły. 
 

4. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń posiada włączony telefon  komórkowy lub inne urządzenie 
elektroniczne podczas lekcji. 
 

1) Uczeń ma obowiązek oddać wyłączony telefon/odtwarzacz/urządzenie multimedialne,  pozbawione 
karty SIM na żądanie nauczyciela. 

2) Nauczyciel przekazuje telefon/odtwarzacz/urządzenie multimedialne w depozyt do wychowawcy/ 
pedagoga szkolnego, który  informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

3) Przybyły rodzic/prany opiekun potwierdza pisemnie odbiór  telefonu/odtwarzacza/urządzenia 
multimedialnego na otrzymanym druku.  (Załącznik 4.) 
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5.  Procedura postępowania, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. 
 

1) Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo informuje ucznia o łamaniu przez niego Statutu Szkoły   
 i konsekwencjach wynikających z tego faktu. 

2) Zgłasza sprawę do wychowawcy klasy, ewentualnie pedagoga lub dyrekcji. 
3) Sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia. 
4) Wychowawca telefonicznie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. 
5) Jeśli wymaga tego sytuacja wzywa rodziców i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej 

możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających ze Statutu Szkoły. 
6) Wychowawca w dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia. 
7) W sytuacjach kryzysowych powiadamia się pedagoga szkolnego, który izoluje ucznia od grupy 

rówieśniczej. Pedagog szkolny wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły, jeśli 
wymaga tego sytuacja wzywane jest do szkoły pogotowie, policja. 
 

6. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci. 
  

1) Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim 
oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych. 

2) W trakcie zajęć z użyciem Internetu uczniowie mają obowiązek: 

• przestrzegać zasad ograniczonego zaufania, przede wszystkim wobec nowo poznanych osób; 

• nie przekazywać danych osobowych; 

• nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela; 

• nie korzystać z komunikatorów; 

• nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera; 

• przestrzegać etykiety; 

• w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc. 
3) Wychowawca ma obowiązek uświadomić uczniom i rodzicom zagrożenia związane z Internetem 

(uczniom - tematyka godzin z wychowawcą, pogadanki przeprowadzone przez pedagog  
lub funkcjonariusza policji; rodzicom- podczas zebrań z rodzicami). 

4) Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim 
organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.  
 

7. Procedura postępowania wobec działania sprawcy cyberprzemocy 
 

1) Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować 
datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę 
użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której 
pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

2) Uczniowi poszkodowanemu udziela się wsparcia wychowawczego. 
3)  Przeprowadza się rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 

− sprawca otrzymuje jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form 
przemocy; 

− należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach 
regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 

− sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci 
szkodliwych materiałów; 

− jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, 
zaczynając od lidera grupy; 

− nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 
 4) O fakcie poinformowani zostają rodzice/prawni opiekunowie sprawcy cyberprzemocy. 

        5) W uzasadnionych przypadkach o aktach cyberprzemocy informowana jest policja. 
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8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia fałszerstwa popełnionego    przez ucznia. 
 

1) Nauczyciel, który wykrył fałszerstwo informuje o tym fakcie wychowawcę / pedagoga szkolnego. 
2) Pedagog szkolny / wychowawca lub (w przypadku nieobecności wychowawcy/pedagoga) nauczyciel, 

który stwierdził fałszerstwo zawiadamia telefonicznie rodziców / prawnych opiekunów  ucznia  
o zdarzeniu i wzywa się rodziców / prawnych opiekunów do szkoły. 

3) Wychowawca klasy /pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami  oraz     
z uczniem, który popełnił fałszerstwo. Uczeń zostaje ukarany zgodnie z przepisami Statutu Szkoły. 

4) W przypadku powtórnego fałszerstwa dokonanego przez ucznia, szkoła zgłasza sprawę na policję. 
 

9. Procedura postępowania wobec uczniów uprawiających gry hazardowe w czasie trwania zajęć szkolnych. 
 

1) Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając jasnego komunikatu, 
że taka postawa w szkole jest zabroniona. 

2) Następnie nauczyciel powiadamia wychowawcę uczniów/pedagoga o zdarzeniu. 
3) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniami w obecności dyrekcji i pedagoga. 
4) Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 
5) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrekcją szkoły uzgadnia sankcje w stosunku  

do uczniów w oparciu o Statut Szkoły. 
 
10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły. 
 

1) Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi/wychowawcy/pedagogowi/dyrektorowi  
lub innemu pracownikowi szkoły.  

2) Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: 
a) w przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między 

poszkodowanym a wychowawcą. 
b) w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 

dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog. 
3) W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu stron zajścia oraz pedagoga. 
4) Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w zeszycie 

wychowawcy. 
5) W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrektor/wicedyrektor) powiadamiana jest Policja 

lub Sąd Rodzinny. 
6) Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w Statucie Szkoły. 

 
11. Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono, że znajduje się pod wpływem alkoholu,  
       środków odurzających, substancji psychotropowych. 
 

1) Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę 
klasy/pedagoga/dyrektora/wicedyrektora/pielęgniarkę. 

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego – 
stwarza warunki w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń pozostaje pod opieką  
pedagoga/pielęgniarki szkolnej). 

3) Wychowawca klasy albo osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły powiadamia o fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów  ucznia i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się w szkole. Uczeń 
zostaje przekazany rodzicowi/prawnemu opiekunowi, który poświadcza to na piśmie. (Załącznik 5.) 

4) Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia osoba interweniująca wzywa pogotowie/ 
policję. Wcześniej informuje o podjętych działaniach rodziców/prawnych opiekunów. Dziecko znajduję 
się pod opieką pedagoga/osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły do momentu przybycia lekarza 
pogotowia/policji. 

5) Uczeń ukarany jest zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 
6) Jeżeli wymaga tego sytuacja, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości o tym, że uczeń znajdował  

się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających,  
wychowawca/pedagog informuje odpowiednie instytucje: sąd, policję. 

7) Uczniowi i jego rodzinie udzielona zostaje pomoc psychoedukacyjna. 
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12. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję  
        przypominającą wyglądem narkotyk.  
 

1) Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2) Ustalić do kogo należy znaleziona substancja. 
3) O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję. 
4) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące 

szczegółów zdarzenia. 
 
13.  Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancję zabronioną. 
 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży,  teczki ucznia –  jest to 
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

1) O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach nauczyciel niezwłocznie powiadamia pedagoga 
szkolnego/dyrekcję szkoły. 

2) O zaistniałym zdarzeniu powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do 
natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

3)  Szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 
znalezioną substancję ( w obecności lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów). 

4) Nauczyciel/pedagog szkolny sporządza notatkę służbową dokumentującą całe zdarzenie, którą 
podpisuje rodzic/prawny opiekun. 

5)    W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje o ewentualnej 
konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.  

6)    Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem Szkoły) wobec 
ucznia. 

7)    Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych 
konsekwencji w stosunku do ucznia. 

 
14. Procedura postępowania wobec ucznia, który posiada lub rozprowadza środki  odurzające, substancje 

psychotropowe, dopalacze. 
 

1) Osoba interweniująca zatrzymuje ucznia. 
2) Osoba interweniująca powiadamia dyrektora szkoły/wicedyrektora/pedagoga szkolnego. 
3) Szkoła powiadamia o tym fakcie policję oraz rodziców /prawnych opiekunów. 
4) Uczeń podlega karom zapisanym w Statucie Szkoły. 
5) Uczniowi zostaje udzielona pomoc psychoedukacyjna. 

 
15. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:   

1) Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję. 
2) Powiadomione  instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania. 
3) Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia.  
4) Szkoła udziela informacji i  przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem . 
5) Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia.  
6) Szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. 

 
16. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o używaniu wyrobów tytoniowych i paleniu 

e- papierosa przez ucznia szkoły na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy (od momentu uzyskania 
informacji). 

 

1) Osoba interweniująca informuje pedagoga szkolnego. 
2) Zawiadamiani są rodzice ucznia/ prawni opiekunowie.  
3) Uczeń pełnoletni, który pali papierosy podczas trwania zajęć szkolnych zostaje ukarany mandatem 

przez pracowników Straży Miejskiej. 
4) Uczeń zostaje ukarany wg Statutu Szkoły. 
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17. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o wyłudzaniu lub zastraszaniu (od momentu 
uzyskania informacji). 
 

1) Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy (jeśli nie jest  obecny 
– pedagoga  lub dyrektora/wicedyrektora). 

2) Wychowawca klasy powiadamia zarówno rodzica/prawnego opiekuna ucznia poszkodowanego jak  
i sprawcy. 

3) Przeprowadzane są rozmowy ze sprawcą i osobą poszkodowaną w obecności dyrekcji szkoły, pedagoga 
i wychowawcy klasy. Spotkania organizuje wychowawca klasy. 

4) Odbywają się rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia poszkodowanego i sprawcy 
wyłudzenia lub zastraszenia. Spotkania organizuje wychowawca klasy. Rozmowy przeprowadzane są w 
obecności pedagoga i  wicedyrektora. 

5) Decyzją dyrektora szkoły i po konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami o wyłudzeniu  
lub zastraszeniu pedagog informuje policję, która w dalszej kolejności prowadzi postępowanie 
wyjaśniające. 

6) Jeśli uczeń objęty jest dozorem kuratora sądowego pedagog informuje go o przypadkach zastraszania 
lub wyłudzania przez ucznia. 

7) Osoba poszkodowana, jeśli jest to konieczne, otrzymuje pomoc pedagoga. 
8) Uczeń, który dopuścił się wyżej wymienionych przewinień podlega karom zgodnie z zapisami  

w Statucie Szkoły. 
 

18. Procedura postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego. 
 

1) Niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły. 
2) Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
3) Przekazać sprawcę (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) pod opiekę pedagoga. 
4) Powiadomić rodziców / prawnych opiekunów ucznia-sprawcy. 
5) Niezwłoczne powiadomić policję, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca 

jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest znana. 
6) Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa  

i przekazanie ich policji. 
 
19. Procedura postępowania w razie pobicia (od momentu uzyskania informacji). 
 

1) Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy  (jeśli jest nieobecny 
– pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub wicedyrektora). 

2) Wychowawca klasy powiadamia rodzica ucznia poszkodowanego i odpowiedzialnego za pobicie. 
3) Odbywają się rozmowy z uczniami poszkodowanymi oraz sprawcami w obecności dyrektora i/ lub 

pedagoga  (spotkania organizuje wychowawca klasy / pedagog). 
4) Odbywają się rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia poszkodowanego                                      

i odpowiedzialnego za pobicie w obecności wicedyrektora i pedagoga (spotkania organizuje 
wychowawca klasy).    

5) W szczególnych przypadkach o fakcie pobicia się uczniów powiadomiona zostaje policja, która 
prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające. 

6) Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim pedagog informuje kuratora o zdarzeniu. 
7) Konsekwencje dla sprawcy pobicia: kara zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 
19. Procedura wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa.  
 

1) W przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej 
pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza lub pielęgniarki szkolnej. 

2) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
3) Należy powiadomić rodziców ucznia / prawnych opiekunów, 
4) Należy niezwłocznie wezwać policję w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i przesłuchania ewentualnych świadków 
zdarzenia. 
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20.  Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel/ pracownik szkoły jest ofiarą przemocy, 
znieważenia ze strony ucznia.  
 

1) Nauczyciel/pracownik szkoły, który jest ofiarą przemocy ze strony uczniów, nie powinien ukrywać tego 
faktu.  

2) Pokrzywdzony nauczyciel/pracownik rozmawia z  dyrekcją/pedagogiem o zaistniałym zdarzeniu 
związanym z agresją uczniów. Pokrzywdzony nauczyciel/pracownik sporządza dokładną notatkę 
służbową. 

3) Dyrektor szkoły razem z nauczycielem/pracownikiem  rozmawia z każdym sprawcą przemocy. Każdy 
uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny. 

4) Dyrektor wzywa rodziców uczniów i informuje ich o zdarzeniu. 
5) Sprawcy zostają ukarani zgodnie ze Statutem Szkoły  
6) Jeśli została naruszona godność nauczyciela/pracownika obsługi i zachodzi podejrzenie, że zostało 

złamane prawo, dyrektor powiadamia policję. 
 
21. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc 
fizyczną w domu. 
 

1) Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, 
zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, 
postępuje w następujący sposób: 

• zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej; 

• powiadamia wychowawcę, pedagoga/dyrektora szkoły; 

• wspólnie z wychowawcą, pedagogiem/dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia; 

• udziela uczniowi niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną, jeśli wymaga tego sytuacja; 

• powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach; 

• powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia. 
 

2) Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu 
innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że 
rodzice/opiekunowie są np. pod wpływem środków odurzających i nie mogą wykonywać czynności 
opiekuńczych wobec ucznia. 
 

22.  Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają          
bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówieni o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod 
adresem kolegów i nauczycieli, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.). 
  

1) W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego 
bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę 
klasy/pedagoga szkolnego, następnie rodziców/prawnych opiekunów. 

2) Wychowawca/pedagog szkolny  sporządza notatkę służbową dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby 
zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom. 

3)  Wychowawca/nauczyciel wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z rodzicami /prawnymi 
opiekunami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.  
Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę służbową. 

4) Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli 
analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców/prawnych opiekunów lub jego 
demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego. 

 
23. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 
 

1) Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania 
autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje 
podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym 
dyrektora szkoły.  
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2) Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca i pedagog szkolny podejmują odpowiednie 

działania interwencyjne:  
• przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, 

kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia; 
• przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły; 
• ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologiczną na terenie 

szkoły lub poza nią.  
3) W przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego 

ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły 
podejmują następujące działania:  
• nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce;  
• informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców/prawnych opiekunów; 
• przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest 

sytuacja domowa ucznia, odpowiednim instytucjom (np. policji).  
     4) W przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą, dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog szkolny podejmują następujące działania:  
• jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca/nauczyciel/pracownik powiadamia  o 

tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego; 
• dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają 

rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;  

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

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

• pedagog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w 
szkole, w atmosferze życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach 
uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza szkołą;  

• w przypadku śmierci samobójczej ucznia na terenie szkoły dyrektor informuje o zaistniałej sytuacji 
organ prowadzący  i nadzorujący szkołę;  

• pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej innym 
uczniom szkoły;  

• sytuacja kryzysowa lub traumatyczna wymaga założenia IPET i sporządzenia planu działań 
wspierających. 

 
24. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

1) Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski każdy pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, 
niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 
medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2) Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając zaraz 
potem dyrektora/wicedyrektora. 

3) Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę uczącego  
w najbliższej sali. 

4) Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń- miejsce 
wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu.  

5) W każdym trudniejszym przypadku nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie 
powiadamia dyrektora/wicedyrektora, następnie zawiadamia rodziców, 

6) Jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki (biwaku)- wszystkie stosowne decyzje podejmuje 
kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

7) Osoba odpowiedzialna powiadamia rodziców ucznia. 
8) O każdym wypadku, który wydarzył się na terenie szkoły dyrektor/wicedyrektor zawiadamia 

niezwłocznie:  
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− inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− społecznego inspektora pracy, 

− organ prowadzący szkołę, 

− organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

9) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora 
oświaty. 

10) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 

11) Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady pracownik 
odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. W składzie zespołu może uczestniczyć 
przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu 
jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole. 

12) Zespół powypadkowy:   
- przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową,  
- rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i 
sporządza protokół przesłuchania,  
- rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są 
uczniowie, przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, 
a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego rodziców,  
- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku,  
- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie,  
   gdy zdarzył się wypadek,  
- 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. Przekroczenie  
14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub 
trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych 
rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.  Członek zespołu, który nie zgadza się ze 
stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole 
powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do 
treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia 
poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół powypadkowy 
sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, która przechowuje go w 
dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na 
żądanie). Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 
zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców (opiekunów) poszkodowanego 
małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z 
materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół 
powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania 
powypadkowego.   
 

13) 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). 
Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do 
protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich 
środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń 
protokołu z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po 
rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi 
wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać 
nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.  
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14) 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.   

 
Inne kryzysy w szkole 
 
Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły 

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 
2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka. 
3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych. 
4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch rozpoczynają osoby 

ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie. 
5. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji. 
6. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpośrednio za nim znajdowały się osoby 

najsłabsze fizycznie, grupę zamykają odpowiedzialni uczniowie, którzy mogą, w razie potrzeby, wesprzeć 
słabszych. 

7. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi. 
8. pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz 
9. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności.  
10. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze. 
 

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. 
Sygnał alarmu lokalnego są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio 
po sobie. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję  
o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  
 
Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu  
w szkole:   

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela  
2) bądź opanowany, nie ulegaj panice  
3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela  
4) pomagaj osobom słabszym  
5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym  
6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio. 

 
Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły 

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i podjąć 
działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.. 

2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować wszystkie 
osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną 
lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny (5 krótkich 
dzwonków).  

4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 
5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w 

budynku. 
UWAGA!  
Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! 
Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych! 

6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z procedurami 
7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 
8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 
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9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu. 
10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie 

znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz 
ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem; dopływ 
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność. 
13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc trzeba 

zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, 
blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić orientacji należy 
poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką. 

14. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń. 
15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas działaniach. 

 
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 

1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej 
u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora sanitarnego 
                     Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania. 

3. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty. 
4. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów. 
5. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy  SANEPID-u. 
6. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych  

lub pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego 

Wtargnięcie napastników do obiektu 
1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.  
2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie  

i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania). 
3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem. 
4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb 

ratowniczych. 
5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.  
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

− nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,   

− nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej. 

 

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

8. Po zakończeniu akcji: 

− sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku 
któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, 

− nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

− prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 
 
Użycie broni palnej na terenie szkoły 
W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  
2. Staraj się uspokoić dzieci. 
3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się. 
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie –  gwałtowny ruch może 

zwiększyć agresję napastników.  
5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 
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UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. 
 

Po opanowaniu sytuacji: 

− upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie spowodowały 
innego zagrożenia (np. pożaru), 

− zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych 

− udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

− w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania. 

− zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
 
Zagrożenie bombowe 
 

Symptomy wystąpienia zagrożenia: 
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia 
zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 
 

1. Zainteresowania i uwagi wymagają: 

− rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty 
typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do 
występującej pory roku, 

− samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach 
organizowania imprez i uroczystości). 

2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z 
tłumu szczególnym wyglądem. 

3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie służby: Straż 
Miejską lub policję. 

 
Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Miejską, Urząd Miasta. 
2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami 
3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego 

istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić 
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie 
należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może 
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z 
zagrożonego miejsca. 

4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 

− rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

− ujawniony podejrzany przedmiot),  

− treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;  

− numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, 
numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 
 
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego: 

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 bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 
4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 
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5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, 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 zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie 
opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.) 
10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują 

się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji. 
 
Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”: 

1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji. 
2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. 

Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub 
kierujących się w jej stronę 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze 
wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób. 

 
Informacja o podłożeniu bomby 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

− słuchaj uważnie, 

− zapamiętaj jak najwięcej, 

− jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje, 

− 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. 

− Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji. 
2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 
3. Zaalarmuj dyrektora szkoły 
4. Dyrektor dzwoni do organu prowadzącego szkołę oraz Kuratorium Oświaty.  
5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 
6. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją  

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp. 
7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 
8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i  prądu.  
9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 
10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym, 
11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu, 
12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

 
Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 
UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:  
3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 
4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 
5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 
7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  
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8. Otwórz okna i drzwi. 
9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 
10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 

komórkowych). 
11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 

 
Po wybuchu bomby: 

1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia 
spowodował wybuch. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:   
3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 
4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie 

ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji. 
6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 

 
Procedura postępowania w przypadku zabójstwa/samobójstwa 

1. Natychmiast o zdarzeniu powiadomić dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
2. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe i przełożonych. 
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 twarzą w twarz, unikać telefonu lub poczty.  
7. Dyrektor w miarę możliwości 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. W przypadku próby samobójczej stosuje się obowiązujące procedury. 
10. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami. 

 
Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych 
 

Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to media są bardzo zainteresowane. 
Nie można ich lekceważyć, bo mają duży zasięg i dużą wiarygodność. Image szkoły/placówki jest przez to 
poważnie zagrożone. 
 

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. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
Załącznik nr 1 
 

                                                                                                            ……………………………………………… 
            (miejscowość, data) 

 
           Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………….……………………. 
                                                                                                                                                                       (imię i nazwisko ucznia) 

w zajęciach pozalekcyjnych ……………………………………………………………………………………………  organizowanych przez  
                                                                                                                             (rodzaj zajęć)                                                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                          (imię i nazwisko opiekuna) 

 
 
                                                                                                                      ……………………………………………… 
                                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
Załącznik nr 2 
 
Udział klasy …………….. w zajęciach pozalekcyjnych w dniu ……………………………. nie koliduje z realizacją podstawy 
programowej. 
 

Lp. Przedmiot Podpis nauczyciela 
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Załącznik nr 3 

                                Chojnice, dnia ............................................. 
 

Notatka służbowa 
 

Dnia ............................................... odbyłam rozmowę z ......................................................................................... 
                                                                                                                                                                           (imię nazwisko rodzica/opiekuna) 

która/-y  wyraziła/-ł zgodę na samodzielne opuszczenie szkoły przez ucznia/uczennicę 
 

 …....................................................................................................................... z klasy .................. równocześnie  
 

biorę całkowitą odpowiedzialność za ucznia od godziny................................ W czasie rozmowy zaproponowano 
wizytę u lekarza/ innego specjalisty. 

 
 
                                                                                                                           ……………………………………………… 
 
 
 

Chojnice, dnia .................................................. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
      Oświadczam, że po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z.......................................................  
 
........................................ rodzic/opiekun prawny ucznia z klasy ............................. wyraził zgodę  
na samodzielne opuszczenie szkoły przez córkę/ syna.  
 
Od godziny ........................ rodzic/ prawny opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 
 
 
 
.................................................................                    ..................................................... 
           / podpis osoby wydającej oświadczenie/                                               /podpis rodzica/ 

 
 
 

                                                                                         Chojnice, dnia  ……………………………………………………… 
 

 
OŚWIADCZENIE 

           Oświadczam, że dnia ………………………………………………..………… o godzinie …………………………….……………………. 
 
Odebrałem/-am ze szkoły ucznia/uczennicę ……………………………………………………………….……………………………………… 
         

Jednocześnie oświadczam, że od tego momentu biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 
                                                                                               
                                                                                                       
 

…………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                               /podpis osoby odbierającej ucznia/ 
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Załącznik nr 4 

                                                                                      Chojnice, dnia  ……………………………………………………… 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
             Oświadczam, że w dniu ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
odebrałem/Ram ze szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne  należące do mojej  
 
córki/mojego syna ……………………………………………………………………… 
                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

   
 
 
                                                                      ………………………………………..…………… 

                                                                                                                             /podpis osoby odbierającej telefon/ 
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Załącznik nr 5 
 

Chojnice, dnia …………………………………………..……………  
 
 

OŚWIADCZENIE  
   

Oświadczam, że dnia ………....................... zostałem/am wezwany/a przez pracowników szkoły  
 
i odebrałem/am syna/córkę ………………………………...…………………………………………………. ur. …………………….…………….  
 
w ………………………………………..…….., co do którego/której zachodzi podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Dziecko (opisać stan dziecka): 

…………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 ……………………………..…………………….                                                                               …………………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                                             (podpis osoby przekazującej dziecko) 
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                                                                                                                                Chojnice, dnia ……………………………………  

   
Protokół ze spotkania mediacyjnego  

   
Data spotkania: ................................................................................................................  
 
Imię i nazwisko pierwszej osoby: ....................................................................................  
 
Imię i nazwisko drugiej osoby: ........................................................................................  
 
Imię i nazwisko mediatora: ..............................................................................................  
 
Ustalenia: ..............................................................................................................................................................  

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

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

........................................................................................................................................................................... 
 
Kolejne spotkanie odbędzie się dnia ..................................... o godzinie ...........................................  
 
Podpisy:  
Pierwsza osoba: ......................................................................  
 
Druga osoba: ...........................................................................  
 
Mediator: .................................................................................  
 
 
 
 


