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Podstawy prawne  

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z póz. zm.)  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z poz. zm.)   

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz. 225 i 226)  

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 969)  

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z poz. 

zm. )  

• Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z poz.  zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 

1604 z poz. zm.)  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póz. zm.)  

• Zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku w sprawie metod i form 

wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 107 ze zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1578 z poz. zm.) 

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

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z poz. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z poz. zm.)  

• Statut  Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie 

 

 W czasie pandemii Covid-19 stosując Procedury bierzemy pod uwagę aktualne wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Szkoły, w tym „Procedury organizacji pracy 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie od 1 września 2020r. oraz postępowania prewencyjnego pracowników 

oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji  

omówione w dokumencie 

 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.   

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących  

w posiadaniu ucznia. 

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.  

4. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 

5. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się 

niewłaściwie na terenie szkoły. 

6. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego. 

7. Kradzieże na terenie szkoły. 

8. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz 

substancji uzależniających. 

9. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw 

śródlekcyjnych. 

10. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie. 

11. Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających, np. nikotyna, 

alkohol, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp. 

12. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

13. Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 

14. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza 

miejscem zamieszkania. 

15. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców i samowolne oddalenie się 

dziecka ze świetlicy. 

16. Brak kontaktu z rodzicami ucznia. 

17. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji. 

18. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole.  

19. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) 

20. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

21. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych 

osób dorosłych przebywających w szkole. 

22. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. 

23. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów. 

24. Postępowanie w przypadku pojawienia się na terenie szkoły rodzica pod wpływem 

alkoholu lub innych środków zaburzających funkcjonowanie 
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25. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć szkolnych. 

26. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. 

27. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy. 

28. Korzystanie z szafek dla uczniów oraz toalet. 

29. Korzystanie z biblioteki szkolnej podczas pobytu ucznia w świetlicy. 

30. Procedura postępowania w przypadku zamachu samobójczego ucznia. 

31. Procedura postepowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci 

samobójczej). 

32. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku konieczności zawiadamiania o śmierci 

ucznia. 

33. Epizod psychotyczny ucznia. 

34. Incydent bombowy. 

35. Forma zapoznania się z obowiązującymi procedurami. 
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Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe 

okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu 

odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.   

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.   

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu 

odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).  

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie  

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Szkoła posiada procedurę ewakuacji z którą 

zapoznani są wszyscy pracownicy. 

 

Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji  

nie będących w posiadaniu uczniów 

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. 

przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.  

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, 

w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.  

2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

do czasu przybycia odpowiednich służb.   

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: 

Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku 

szkoły.   

 

Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od 

zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli 

dyżurujących wracają do budynku szkoły).  

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika 

obsługi.  

3. Pracownik obsługi informuje dyrekcję szkoły i podejmuje działania zmierzające do 

odizolowania zwierzęcia.  

4. Pracownik obsługi lub osoba wyznaczona przez dyrektora wzywa Straż Miejską, 

ewentualnie służby weterynaryjne.  
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Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby  

zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania 

osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy 

zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby 

trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku 

reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

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

 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga.  

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub 

pedagoga.  

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy oraz dyrekcję 

szkoły, którzy ustalają sposób i termin naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody dyrektorem szkoły podejmuje decyzję  

o zawiadomieniu policji.  

 

Kradzieże na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia  

o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia 

okoliczności  zdarzenia.  

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia 

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.  

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności 

pedagogowi.  

4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie 

okoliczności zdarzenia.  

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego 

rodzicami. 
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Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy  

i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.  

6. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami 

przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami. 

7. W uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły, podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

policji. O tym fakcie poinformowani zostają  rodzice poszkodowanego i sprawcy.  

 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, niezwiązane z procesem 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym /np. telefony komórkowe, biżuterię, 

odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./.   

2. Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni, która  zamykana 

jest na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do niej.   

 

Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych  

oraz substancji uzależniających 

 

Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje: 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, 

szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne 

niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, 

alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu, informuje dyrektora; dalsze czynności przebiegają zgodnie z wytycznymi 

dyrektora. 

2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły.   

3. Dyrektor lub osoba przez niego wskazana odbiera niebezpieczny przedmiot, 

przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego 

przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie 

ukarania.  

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców ucznia, wzywa ich do 

szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę.  

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub 

przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły wzywa policję.  
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Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych  

oraz podczas przerw śródlekcyjnych 

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem 

szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).  

1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, w przypadku jej 

nieobecności pracownika, który upoważniony jest do udzielania pierwszej pomocy,  

a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.  

2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców 

ucznia oraz dyrektora szkoły.   

3. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

rodziców, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie wypełnia 

kartę informacyjną o wypadku ucznia, która znajduje się w sekretariacie. Protokół 

sporządza inspektor ds. BHP. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe 

dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin  przez 

zespół powypadkowy. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca 

wypadku nie możne wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora 

pracownik szkoły. 

5. wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty.  

6. wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i 

odpowiada za nie.  

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie 

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości 

bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.  

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny 

sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby 

informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia  o konieczności wezwania 

pielęgniarki szkolnej.   

2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców 

dziecka  oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.   
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3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji 

sekretariat szkoły telefonicznie lub poprzez wyznaczonego ucznia. 

4. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców i ustala sposób odebrania dziecka 

ze szkoły.   

5. Do momentu odebrania przez rodziców lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod 

opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.  

6. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel 

wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców ucznia.  

 

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających,  

np. nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp. 

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci.  

2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły.   

3. Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców ucznia i wzywa do szkoły.  

W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się  

z rodzicami, zawiadamia policję.  

4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia dyrektor szkoły 

wzywa karetkę pogotowia i policję.  

5. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły.  

6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami. 

Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, 

konsekwencjach zażywania środków odurzających, formie ukarania ucznia.  

7. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

powiadamia policję.  

 

Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia  

palenia tytoniu przez ucznia 

 

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

klasy.   

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia oraz odnotowuje ten fakt  

w dokumentacji wychowawcy.  

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem i jego 

rodzicami. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, 

konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.  
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Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

 

1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku 

lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców ucznia. O zaistniałym fakcie informuje 

wychowawcę klasy.   

2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami i odnotowuje ten 

fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn 

ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania  

i  formie ukarania ucznia.  

3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia wychowawca wzywa ich do 

szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.  

4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który 

przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony 

rodziców pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane 

prawem czynności.   

6. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.  

 

Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

 

Każdy rodzic ucznia zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z SO.  

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa 

na obniżenie oceny z zachowania.   

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary.  

1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni 

bez usprawiedliwienia każdorazowo informuje rodzica  o  absencji i ustala przyczynę 

nieobecności.  

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia  wychowawca wzywa ich do 

szkoły listem poleconym, którego kserokopię  zachowuje.  

3. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami i odnotowuje ten 

fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego.   

Rozmowa ma  na celu przekazanie informacji  o  konsekwencjach opuszczania zajęć 

lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców do większej kontroli  nad 

dzieckiem.  

4. Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia o 

powyższej absencji ucznia pedagoga, który informuje kuratora, a fakt odbycia rozmowy 

odnotowuje w dokumentacji pedagoga szkoły.  

5. Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa 

rodzica do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne 

wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.   
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6. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje 

sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza 

miejscem zamieszkania 

 

1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje 

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:  

- poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa  

z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu  

- w miejscu zamieszkania opiekun grupy zapewnia pozostałym dzieciom opiekę a sam 

bezzwłocznie podejmuje poszukiwania.  

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/kierownik wycieczki:  

- wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,  

- uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,  

- jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi 

upomnienia,  

- jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia  

o sposobie ukarania,  

- informuje  rodziców. 

3. Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, 

dyrektora szkoły i rodziców.  

4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej 

imprezie  turystycznej zostaje zawieszone.  

 

Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców 

Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy 

 

1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe 

poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność.  

W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.  

2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje  

o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie 

rodziców oraz wychowawcę klasy. 

3. W przypadku nie odnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie rodziców 

oraz dyrektora.  

4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą oczekiwanego 

rezultatu, dyrektor szkoły i rodzic powiadamia policję.  

5. Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę 

klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania  zapobiegawcze.  
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Uczeń nieodebrany ze świetlicy 

 

1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, ustala przyczyny 

zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.  

2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom, że są zobowiązani  do  punktualnego 

odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor podejmuje decyzje  

o powiadomieniu policji.  Nauczyciel zapewnia w tym czasie dziecku opiekę.  

4. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, 

którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania. 

 

Brak kontaktu z rodzicami ucznia 

 

1. W przypadku, gdy rodzic nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie wyznaczonym, ten 

prosi rodzica o przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania 

kontaktu. Podjęte działania dokumentuje.  

2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica pedagog  wysyła list polecony za 

potwierdzeniem odbioru.  

3. W przypadku, gdy rodzic nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca  

w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane 

prawem działania.  

 

Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji  

(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy,  

chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.) 

 

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

a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców osobiście i wpisuje 

informację do dziennika 

2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły.  

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym.  

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami i wymierza kary 

zgodnie ze statutem szkoły.  

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu  i w obecności 

nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego 

rodzicami. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu 

podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.   
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Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników 

 

1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest 

taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności 

zdarzenia.  

2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w 

uzasadnionych przypadkach również pedagoga.  

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku 

lekcyjnym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną ze statutem szkoły.   

4. Wychowawca informuje, poprzez wpis do dziennika, rodziców ucznia o zdarzeniu  

i formie wymierzonej kary. 

5. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga 

szkolnego,  który podejmuje inne działania:  

- przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców,  

- wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

6. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.  

7. W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, 

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje 

wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego  

demoralizacji ucznia. 

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, 

 (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły wzywa policję.  

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje policji.  

3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie  

okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.  

4. Pedagog  powiadamia rodziców ucznia - sprawcy i sporządza notatkę w dokumentacji 

pedagoga.   

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania przez policję czynności przewidzianych  

prawem.  
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Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa pielęgniarkę, 

a w razie konieczności karetkę pogotowia.  

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców 

ucznia. 

3. Pedagog, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, powiadamia policję i ustala 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje 

policji i rodzicom.  

4. Z podjętych działań sporządzana jest notatka.  

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły,  

innych osób dorosłych przebywających w szkole 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły/inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga i dyrektora 

szkoły.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę  

w dokumentacji pedagoga.  

3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia, informuje o  zdarzeniu i dalszym 

postępowaniu wobec ucznia.   

4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu 

wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.  

5. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.  

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia 

 

1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor 

szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.  

2. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców.  

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica 

 i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń.  

4. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika.  

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego  

i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.   

2. Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  
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3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor  

szkoły zawiadamia policję.  

 

Postępowanie w przypadku pojawienia się na terenie szkoły rodzica pod wpływem 

alkoholu  

lub innych środków zaburzających funkcjonowanie 

 

1. W przypadku pojawienia się na terenie szkoły rodzica ucznia, którego wygląd/sposób 

zachowania wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków 

zaburzających jego funkcjonowanie, osoba, która zauważa ten fakt, niezwłocznie 

informuje o tym  dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor zarządza zabezpieczenie przez nauczycieli uczniów, którzy znajdują się w tym 

czasie na terenie szkoły i mogą być świadkami niestosownego zachowania rodzica.  

3. Uczeń, po którego przyszedł rodzic, zostaje w świetlicy szkolnej albo pod opieką 

innego wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela.  

4. Dyrektor, lub osoba przez niego wyznaczona, podejmuje próbę kontaktu z drugim 

rodzicem dziecka lub inną upoważnioną do odbioru ucznia osobą, wzywając go do 

natychmiastowego stawienia się w szkole.  

5. W przypadku, gdy rodzic zachowuje się agresywnie, Dyrektor szkoły zawiadamia 

policję.  

6. Dziecko, do czasu pełnego zabezpieczenia, pozostaje pod opieką szkoły. 

 

Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych   

podczas zajęć szkolnych 

 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i schowane.  

W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia  

z telefonu komórkowego podczas zajęć.    

1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach korzystania  

z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu  

w szkole.  

2. Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie 

wyłączenia i schowania urządzenia. Po dwukrotnym upomnieniu i braku reakcji ze 

strony ucznia - nauczyciel wdraża konsekwencje przewidziane w statucie szkolnym.  

3. Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.  
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Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym 

fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.  

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza 

rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub 

podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.  

3. Pedagog, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, przeprowadza rozmowę z rodzicami 

dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka  

i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania  

i wskazuje formy pomocy.   

4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również 

rodzice dziecka.   

5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest 

ofiarą przemocy, pedagog wdraża procedurę Niebieskiej Karty. Sporządza notatkę  

w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich 

podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.  

 

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy 

 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje  

o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą 

cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia  

i ewentualnych świadków.   

3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody  

i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.  

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców 

poszkodowanego i sprawcy (jeżeli jest znany i nieletni).  

5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie  

z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w statucie szkolnym.  

6. W innych przypadkach pedagog, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia 

policję. Sporządzona zostaje notatka.  

7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.  
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Korzystanie z szafek dla uczniów oraz toalet 

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wskazane jest, aby korzystali z toalet oraz szafek 

podczas przerw śródlekcyjnych.   

 

Korzystanie z biblioteki szkolnej podczas pobytu ucznia w świetlicy 

 

1. Uczeń chcący skorzystać z biblioteki szkolnej podczas swojego pobytu w świetlicy 

zgłasza taką chęć nauczycielowi pełniącemu dyżur.  

2. Jeśli nauczyciel świetlicy uzna, że jest taka możliwość – odprowadza ucznia/uczniów do 

biblioteki  

3. Po zakończonych zajęciach uczniowie są odprowadzani na świetlicę przez nauczyciela 

bibliotekarza bądź wychowawcę świetlicy.  

4. Przemieszczanie się uczniów może także następować podczas przerw śródlekcyjnych, 

podczas których na korytarzach znajdują się dyżurujący nauczyciele.  

 

Procedura postępowania w przypadku zamachu samobójczego ucznia 

 

1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze: 

a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej, 

b) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, 

chronicznego stresu, objawy depresji. 

2. Działania interwencyjne: 

a) należy ustalić i potwierdzić rodzaj zdarzenia, 

b) nie można pozostawiać ucznia samego, 

c) należy usunąć wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru, 

d) bez rozgłosu przeprowadza się ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce, 

e) należy zebrać wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia, 

f) wzywa się pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba, 

g) należy zadbać, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie, 

h) trzeba towarzyszyć uczniowi, 

i) należy zawiadomić dyrekcję szkoły, dyrekcja zawiadamia Wydział Edukacji UM, 

j) należy dokonać szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza: 

RYZYKO UMIARKOWANE - np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi, nie było 

wcześniejszych prób, 

DUŻE RYZYKO - np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to zrobi, były 

wcześniejsze próby, 

EKSTREMALNE RYZYKO - np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń dokonał 

samookaleczenia, podjął próbę nieudanego zamachu samobójczego lub inne działania 

zagrażające zdrowiu lub życiu, 

a) nauczyciel zawiadamia dyrektora, wychowawcę i pedagoga szkolnego, informuje o 

wynikach swojej oceny  sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmuje niezwłocznie 
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działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego w szczególności wzywa 

odpowiednie służby oraz zapewnienia w miarę możliwości opiekę psychologa. 

b) wychowawca powiadamia rodziców, 

c) dyrektor szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając 

ja od oceny sytuacji, 

d) należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami  stresującymi (np. 

kontaktem z mediami, świadkami, itp.) 

3. Działania naprawcze: 

a) należy dokonać diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana 

osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi, 

b) trzeba bezwzględnie skonsultować dalszą strategię z PPP, 

c) należy podjąć próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, 

zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi. 

 

Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia  

(za wyjątkiem śmierci samobójczej) 

 

1. Działania uprzedzające: 

a) omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej, 

b) omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego 

na forum Rady Pedagogicznej. 

2. Działania interwencyjne: 

a) należy poinformować nauczycieli, wychowawców, 

b) trzeba przypomnieć zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy 

odreagowania- na godzinach wychowawczych, innych lekcjach, 

c) należy poinformować uczniów na forum klasy, 

d) należy stworzyć możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych. 

4. Działania naprawcze: 

a) należy ocenić potrzeby - monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwrócić uwagę na uczniów, u których 

stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji, 

b) trzeba skonsultować sytuację z pedagogiem  lub specjalistą z PPP, 

c) należy ustalić kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego. 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku konieczności  

zawiadamiania o śmierci ucznia 

 

1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz” 

2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

a) dostarczyć niezbędne informacje; 

b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie; 
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c) ochronić godność; 

d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia 

tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych, 

4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą 

powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, 

krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby 

powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, 

mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia 

medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję 

lekarską, 

5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna 

udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.  

6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić 

współczucie, przykrość i zrozumienie. 

7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie 

wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się 

szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, 

gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych 

szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się  do drugorzędnych 

elementów sprawy. 

8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, 

bez opieki. Powinien zostać pracownik szkoły lub psycholog tak długo, aż minie 

pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, 

przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby 

udzielić informacji i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się 

osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia. 

10. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić 

sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, 

interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych 

informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili 

rodzinę zmarłego. 

11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się  o śmierci ucznia z mediów 

lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie dyrekcji. 

12. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub 

nastolatkom. 
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Epizod psychotyczny ucznia 

 

1. Działania uprzedzające: 

a) zrobienie listy symptomów psychotycznych- zaproście specjalistę w tej dziedzinie, 

omówcie skuteczne metody reagowania, 

b) omówienie procedury na forum rady pedagogicznej, 

c) sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji zagrożenia 

zdrowia/życia, także spowodowanego atakami psychozy. 

2. Działania interwencyjne: 

a) nie należy pozostawić ucznia samego, 

b) należy reagować spokojnie, łagodnie, 

c) trzeba bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce, 

d) na ile to możliwe, nie należy rozpowszechniać w szkole informacji o zdarzeniu, 

e) należy zawiadomić pogotowie ratunkowe, 

f) nie należy skupiać się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza. 

3.  Działania naprawcze: 

a) jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę, np. 

przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „czym jest choroba psychiczna” (jeżeli 

fakt choroby jest ogólnie znany), 

b) jeżeli uczeń sobie tego nie życzy - nie należy informować klasy, 

c) należy wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określeniu wymagań 

wobec ucznia 

d) należy udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość 

skorzystania  

z form  pomocy dostępnych w P PP, PZP, przyszpitalnych grupach wsparcia. 

 

Incydent bombowy 

1. Symptomy wystąpienia zagrożenia 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych  

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

a) rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez 

opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., 

b) osoby wyglądające na obcokrajowców, 

c) osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, 

d) samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach 

(miejscach organizowania imprez i uroczystości). 

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości  

i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. 

O swoich spostrzeżeniach poinformuj służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, 

Straż miejską lub Policję. 
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2. Uwagi: 

a) zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku. zapamiętaj, 

gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne. 

b) zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, 

zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. zapamiętaj elementy z najbliższego 

otoczenia. 

c) należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych 

pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki. 

d) jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia,  co do którego istnieje podejrzenie, 

że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś 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. 

e) zawiadamiając policję należy podać następujące informacje: 

f) 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. 

g) wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

3. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

a) Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba 

odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. 

b) Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, 

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

wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

c) Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją. 

d) Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

e) 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. 

f) Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. 

g) Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

administratora oraz osoby odpowiedzialne za  bezpieczeństwo. 
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h) Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie  

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

i) Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy 

osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.) 

j) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne policji. 

4. Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby”: 

a) Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” zastosuj się do poleceń policji. 

b) Ciekawość może być niebezpieczna- jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego 

wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących  

w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę 

c) Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji  niezwłocznie udaj się do wyjścia, 

zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych 

osób. 

d) W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę 

swojego samochodu- życie jest ważniejsze. 

 

Forma zapoznania się z obowiązującymi procedurami 

 

1. Wychowawca zobligowany jest do poinformowania rodziców, na zebraniu z rodzicami, 

o powyższych procedurach, które opublikowane są na stronie internetowej szkoły. 

Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z nimi.  

2. Z treścią obowiązujących procedur uczniowie (adekwatnie do wieku i sytuacji) 

zapoznani zostają podczas zajęć z wychowawcą.  

 

Tekst jednolity z dnia 21 lutego 2021 roku 

 


