
1 
 

 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy 

 

 

 

PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. 

(Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968) 

 Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst 

jednolity‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, p oz. 109; z późn. zm.). 

 Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.) 

Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy  

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473  

z późniejszymi zmianami ‐ ostania zmiana: Ustawa z 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 

1175), 

 Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 8 

października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie  

i obowiązywania – 27 listopada 2010 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 

 Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

I. Cele procedur  

Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole 

poprzez: 

 

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 

 zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

 podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły. 

 

Procedury dotyczą: 

 

 kadry zarządzającej, 

 nauczycieli, 

 rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 

 uczniów, 

 pracowników administracji i obsługi. 

NUMER  

ALARMOWY 

Służba ustawowo powołana do niesienia pomocy  

TELEFONY ALARMOWE 

112  
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

(jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy) 

997 Policja 

987  Centrum Zarządzania Kryzysowego 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Państwowa Straż Pożarna 

996 Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

995 Komendant Główny Policji – system Child Alert 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

I. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych zagrożeń fizycznych  

w szkole. 

 

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne 

zachowania ucznia, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież lub 

wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, 

picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB01 - Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań  

w szkole  

 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie 

szkoły zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub 

nauczyciela.  

Przez zachowanie agresywne rozumie się: działanie skierowane przeciwko osobom lub 

przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew. 

Przez zachowania agresywne rozumie się następujące zachowania: 

 sprzeczki z popychaniem, szturchaniem 

 awantury - bardzo głośne kłótnie, 

 autoagresja: samookaleczanie się, 

 zachowanie zagrażające własnemu zdrowiu i życiu, 

 wulgarne zachowanie, 

 lekceważący i arogancki stosunek do uczniów oraz pracowników szkoły, 

 używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.  

w celu ośmieszania lub poniżania innych osób, 

 zastraszanie, 

 wyzywanie, 

 dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. 

 naruszanie godności osobistej poprzez wyrażanie ocen negatywnych  

o rodzicach lub członkach rodzin rówieśników. 

W przypadku wystąpienia w szkole agresywnego zachowania należy bezzwłocznie podjąć 

działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem 

każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim 

poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób 

stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie 

zachowanie. Należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu między uczniami.  

 

Sposób postępowania: 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia reaguje na zachowanie agresywne  

i przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, a w możliwie najszybszym czasie    

przekazuje sprawę wychowawcy. 

2. Wychowawca: 

    - rozmawia z uczniami, (ewentualnie w obecności nauczyciela, świadka zdarzenia), 

    - bada sytuację i ustala przyczynę agresji, 

    - przypomina zasady i normy zachowania obowiązujące w szkole, 

    - wyciąga konsekwencje z niewłaściwego zachowania ucznia/uczniów. 



7 
 

3. Wychowawca po ocenie sytuacji podejmuje decyzję, czy powiadamiać rodziców sprawcy  

 i ofiary. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel informuje o zdarzeniu: pedagoga lub   

dyrekcję, którzy podejmują kroki określone w punkcie 2 i 3. 

5. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzającego się agresywnego 

     zachowania ucznia. 

6. Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Jeśli zachowanie nadal nie ulega poprawie, do szkoły wezwani zostają rodzice ucznia. 

    Pedagog / psycholog i wychowawca klasy przeprowadzają rozmowę z rodzicami: 

    - ustalają przyczyny agresywnego zachowania ucznia, 

    - informują o poniesionych i dalszych konsekwencjach dla ucznia (w przypadku  

 braku  poprawy), 

    - proponują ścisłą współpracę z rodzicami i określają zasady dalszego 

  postępowania  celem poprawy zachowania dziecka, 

    - proponują pomoc specjalistyczną. 

8. Jeśli nadal nie ma poprawy w zachowaniu ucznia na wniosek wychowawcy  

zwołany zostaje zespół wychowawczy w składzie - dyrektor/wicedyrektor,  wychowawca 

klasy, pedagog/psycholog oraz  rodzice ucznia /prawni opiekunowie. 

      Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły podejmuje działania zgodnie  

z zapisem w statucie szkoły i informuje o nim rodziców i ucznia, proponuje pomoc 

specjalistyczną. Rodzice/prawni opiekunowie, uczeń i wychowawca mogą podpisać 

kontrakt, zawierający zasady współpracy stron. 

9.  W sytuacjach często powtarzających się zachowań agresywnych, po wykorzystaniu 

wszystkich wyżej wymienionych działań, dyrekcja w porozumieniu  

z pedagogiem i wychowawcą powiadamia policję.  

10. Po każdym spotkaniu z rodzicami - wychowawca i pedagog sporządzają notatkę  ze   

spotkania. 

11. W przypadku, gdy uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły zgłasza powyższy fakt dyrektorowi 

szkoły, a pod jego nieobecność wicedyrektorowi szkoły, pedagogowi lub wychowawcy 

klasy. 

12. Konsekwencje w/w zachowań określonych w p. 11 regulują przepisy wyższego rzędu. 

 

DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA W SZKOLE 

AGRESJI LUB PRZEMOCY STWARZAJĄCEJ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB 

ŻYCIA 

Przez zachowaniu z przejawami przemocy  rozumie się działanie agresywne  

i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub innych osób, w wyniku których 

inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. 

Przez zachowania z przejawami przemocy rozumie się następujące zachowania: 

• uczestnictwo w bójkach, 

• planowanie i/lub uczestnictwo w zbiorowej przemocy, 

• tworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych osób poprzez 

posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, 

zapalniczki, kije, kastety itp.), używanie ognia na terenie szkoły, przynoszenie 

niebezpiecznych substancji, 
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• używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. w celu np. szantażu 

innych osób, 

• podżeganie do bójek, 

• wymuszanie. 

 

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU 

 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia przerywa zachowanie agresywne, jeśli 

jest to możliwe izoluje ucznia zachowującego się agresywnie od grupy.  

W razie potrzeby wzywa pomoc (najbliżej znajdująca się osobę dorosłą, innego 

nauczyciela, pedagoga, pogotowie). 

2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły (wicedyrektora lub dyrektora) i przekazuje 

ucznia pod opiekę osoby wyznaczonej przez dyrekcję (pedagoga, wychowawcy lub 

innej). 

3. Osoba, która przejmuje opiekę nad uczniem lub inna, wyznaczona przez dyrekcję, 

powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Dyrekcja szkoły, powiadamia policję w razie zaistnienia poważnego czynu, stwarzającego 

zagrożenie dla zdrowia lub życia lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana. 

5. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody zdarzenia/przestępstwa lub przedmioty 

pochodzące z przestępstwa i przekazuje je dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazuje 

je policji. 

 

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA - OFIARY CZYNU. 

 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia udziela poszkodowanemu pierwszej 

pomocy, jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń. W razie potrzeby wzywa pomoc 

(najbliżej znajdującą się osobę dorosłą, innego nauczyciela, pedagoga, pogotowie). 

2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły (wicedyrektora lub dyrektora) i przekazuje 

ucznia pod opiekę osoby wyznaczonej przez dyrekcję (pedagoga, wychowawcy lub 

innej). 

3. Osoba, która przejmuje opiekę nad uczniem lub inna, wyznaczona przez dyrekcję, 

powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy  

z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą.  

Z rozmów sporządzają notatkę. 

5. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

6, W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić 

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 

działania w podobnych przypadkach.  

6.  Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją podejmuje działania zgodnie z zapisem  

     w statucie szkoły i informuje o nich rodziców i ucznia. 

7. W przypadku narastającej agresji  szkoła kieruje sprawę na policję lub do sądu.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB02 - Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych lub substancji przypominających wyglądem narkotyk. 

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji. Nauczyciel próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) 

ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 

Postępowanie nauczyciela w przypadku, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, psycholog, pedagog, inny 

nauczyciel, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu te substancje, 

pokazał zawartość torby szkolnej lub kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie 

innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku  

z podejrzaną substancją.  

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 

policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.  

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani 

pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która po przyjeździe przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję  

i zabiera ją do ekspertyzy. 

Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

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

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami  

i przekazuje pedagogowi szkolnemu. 
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UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających 

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy  

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, 

po ukończeniu 17 lat. 

W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB03 - Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu,  narkotyków lub innych środków 

psychoaktywnych. 
Osoba, która posiada informację, że uczeń może znajdować się pod wpływem alkoholu,  

narkotyków lub innych środków psychoaktywnych: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy/pedagoga.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  

3. Wychowawca klasy/pedagoga zawiadamia dyrekcję szkoły oraz rodziców lub 

opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Pedagog/pielęgniarka szkolna może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy  medycznej. 

5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole lub 

przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz  

6. Gdy rodzice nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, pedagog powiadamia 

policję. 

7. O zaistniałym zdarzeniu pedagog pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB04 - Postępowanie w sytuacjach zagrożenia ucznia demoralizacją. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń naszej szkoły używa alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie 

czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki:  

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia  

i przekazuje im uzyskane informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz (w ich 

obecności) z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem.  

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na 

wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego. pedagog 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do 

spraw nieletnich).  

5. Podobnie postępujemy w sytuacji, gdy mimo współpracy rodziców ze szkołą 

(wykorzystania wszystkich dostępnych metod oddziaływań wychowawczych)  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wyżej wymienionych przejawach 

demoralizacji.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB05 - Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia 

pieniędzy lub przedmiotów wartościowych. 

 

 Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły. 

Sposób działania :  

1. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt do pedagoga i powiadamia 

 wychowawcę. 

 

2. Pedagog przeprowadza działania wyjaśniające (monitoring, rozmowa z uczniem 

 lub klasą). 

 

3. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, w razie 

 konieczności informuje o zdarzeniu policję. 

 

Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły lub wobec innego 

ucznia szkoły. 

 

Sposób działania :  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie 

 powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga. 

 

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia, udzielając jej 

wsparcia i porady we współpracy z psychologiem szkolnym. 

 

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia. 

4. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców/(opiekunów) obojga uczniów,  

w razie konieczności informuje o zdarzeniu policję. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB06 - Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących 

zachowań seksualnych uczniów w szkole. 

 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na 

wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze 

seksualnym.  

 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich 

upoważniona.  

 

Sposób działania: 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić 

wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach 

niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, 

żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.  

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację  

o niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie 

anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być 

związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali 

czynny udział w tego typu zachowaniach  

3. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę  

z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.  

4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego 

zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom 

informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do 

szczególnego nadzoru nad nim oraz ustala z nimi dalsze wspólne postępowanie z 

dzieckiem.  

5. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 

pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów,  

a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie 

nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich lub policję – Wydział ds. Nieletnich.  
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6. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. 

gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po 

uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia 

najbliższą jednostkę policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. 

Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB07 - Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne. 

  

1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, wychowawcy 

lub szkolnej służbie zdrowia.  

2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły ma 

obowiązek oddać ucznia pod opiekę pielęgniarce szkolnej, a pod jej nieobecność 

pedagogowi szkolnemu/ wychowawcy.  

3. Pedagog/ wychowawca  pod nieobecność pielęgniarki szkolnej organizuje opiekę dla 

ucznia np. poprzez powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy 

medycznej.  

4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców. 

Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną.  

5. W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może odebrać 

inna, upoważniona pisemnie przez rodzica osoba.  

6. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu 

pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy mu pielęgniarka lub 

wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.  

7. Pielęgniarka lub pedagog/ wychowawca powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z uczniem o przyczynie jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB08 - Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 

 

Cel: Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących 

poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.  

 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie: Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku 

ich nieobecności – osoba upoważniona przez nich.  

 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką 

szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką 

nauczycieli).  

 

Sposób działania: 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu  

 

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,  

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej 

pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły.  

Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

ucznia, skutkuje sankcją karną.  

W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów  

z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.  

 

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia  

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) 

poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, 

społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców.  

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, 

zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje 

dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający 



18 
 

dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak 

wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie 

skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający 

o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę 

wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku 

zajęć.  

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia 

przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu, należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze 

do szpitala.  

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.  

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

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki  

i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor 

zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.  

Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać 

dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.  

 

3. Zespół powypadkowy  

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady 

pracownik odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie 

zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor 

szkoły. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty lub rady rodziców.  

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma 

go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza 

dyrektor.  

 

4. Postępowanie powypadkowe  

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  
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 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.  

 

5. 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.  

 

6. 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. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB09 - Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia 

społecznego. 

 

1. Nauczyciel lub pedagog ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy  

z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądzie sytuacji w miejscu 

zaistnienia szkody.  

2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły.  

3. Pedagog podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody. 

W uzasadnionych wypadkach dyrektor  zawiadamia policję. 

4. W przypadku nie budzącym wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, pedagog 

powiadamia wychowawcę, który wzywa do szkoły jego rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

5. Wychowawca lub pedagog w obecności dyrektora szkoły, rodzica oraz sprawcy 

szkody ustala zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez sprawcę i jego 

opiekunów prawnych.  

Jeśli rodzice i sprawca odmawiają współpracy i naprawy wyrządzonych szkód,  

dyrektor/( wicedyrektor) szkoły może zawiadomić policję. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

III. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa 

cyfrowego. 

 

Podstawowe działania na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego w szkole.  

Systematycznie prowadzone działania profilaktyczne w znacznej mierze ograniczają 

zakres zagrożeń uczniów występujących w cyberprzestrzeni, nie są jednak w stanie ich 

całkowicie wyeliminować. W przypadkach wystąpienia incydentu naruszenia 

bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec naruszenia prawa, działania szkoły cechować 

powinna otwartość w działaniu, szybka identyfikacja problemu - określenie 

szkodliwych lub niezgodnych z prawem zachowań - i jego rozwiązywanie adekwatnie 

do poziomu zagrożenia, jakie wywołało w szkole. Podobnie asertywnie, bez zwłoki, 

merytorycznie -  

z wykorzystaniem wiedzy ekspertów i dobrych praktyk z innych placówek - szkoła powinna 

zareagować w przypadku wystąpienia problemów wynikających z deficytu lub braku 

wiedzy ucznia, np. na temat prawa autorskiego. 

Obligatoryjne działania interwencyjne, będące następstwem wystąpienia zagrożenia, 

zawsze podzielić można na 3 grupy:  

1) działania wobec aktu/zdarzenia - opis przypadku, ustalenie okoliczności zdarzenia, 

zabezpieczenie dowodów oraz monitoring pointerwencyjny. 

2) działania wobec uczestników zdarzenia (ofiara - sprawca - świadek, rodzice)  

3) działania wobec instytucji/organizacji/służb pomocowych i współpracujących – 

policji, wymiaru sprawiedliwości, służb społecznych.  

 

Działania wobec zdarzenia polegają przede wszystkim na zachowaniu (nie usuwaniu) 

dokumentacji cyfrowej: wiadomości sms, e-maili, nagrań z poczty głosowej telefonu, 

komentarzy w serwisie społecznościowym, zapisów w blogu  i plików filmów wideo. O ile 

to możliwe, należy także zarchiwizować treść rozmów w komunikatorach oraz linki 

(konkretne adresy URL) oraz danych o potencjalnym sprawcy. Każde zdarzenie wymaga 

udokumentowania w stosownym protokole.  

Przez działania na rzecz uczestników zdarzenia rozumie się aktywności podejmowane 

wobec ofiar (osób poszkodowanych), sprawców i świadków zdarzenia. W szkole osobami 

poszkodowanymi będą w przeważającym odsetku przypadków dzieci/(nieletni). Dlatego 

jako kolejną grupę pośrednich uczestników zdarzenia wyróżniamy ich rodziców. 

Działania szkoły adresowane do instytucji i organizacji zewnętrznych są niezbędne  

w przypadku naruszenia przepisów prawa przez uczniów lub osoby spoza szkoły. Pośród 

nich należy wyróżnić szczególnie współpracę z: (1) policją i sądami rodzinnymi, (2) 
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służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi oraz (3) dostawcami usług 

internetowych oraz operatorami telekomunikacyjnymi. 

Sprawcę wszystkich rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego w szkole należy 

objąć , co najmniej poniższymi działaniami:  

 

1) Sprawca musi otrzymać od przedstawicieli szkoły komunikat o braku akceptacji dla 

działań , jakich dokonał. W trakcie takiej rozmowy uczeń powinien poznać  

możliwe skutki swojego postępowania, a także  konsekwencje, jakie mogą zostać 

wobec niego wyciągnięte (np. wynikające ze statutu i/lub regulaminu szkoły lub 

wprowadzonego kontraktu-umowy). W trakcie rozmowy sprawca powinien zostać 

wezwany do zaprzestania podejmowania podobnych działań w przyszłości, w tym 

usunięcia skutków w swoich działań (np. publikacji w portalu społecznościowym). 

Sprawca powinien również zostać objęty odpowiednią pomocą psychologiczną -

pedagogiczną w celu zrozumienia konsekwencji jego zachowania oraz zmianie 

postawy i dalszego postępowania. Jeśli sprawco w jest więcej, to z każdym z nich 

należy rozmawiać osobno.  

2) Należy zadbać o to, żeby osoba reprezentująca szkołę (psycholog, pedagog, 

wychowawca) ograniczała się do podjęcia interwencji, a nie wymierzała karę. 

Decyzję o tym, jaką karę wymierzyć sprawcy, powinna podejmować rada 

pedagogiczna (po poznaniu wszystkich okoliczności zdarzenia), a przekazywać 

dyrektor szkoły. Ważne jest zatem oddzielenie osoby pedagoga, nawiązującego 

relację z uczniem, od organu wymierzającego karę.  

Celem sankcji wobec sprawcy jest przede wszystkim: zatrzymanie jego działań  

i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ofierze oraz zmiana postawy sprawcy. Sankcje mają 

na celu także pokazanie społeczności szkolnej, że działania sprawcy nie będą tolerowane  

i że szkoła jest w stanie skutecznie zareagować w tego rodzaju sytuacji. Podejmując decyzję 

o sankcjach, należy wziąć pod uwagę:  

 rozmiar i rangę szkody –np. czy w przypadku cyberprzemocy materiał został 

upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie do niego wielu osobom (określa to 

rozmiar upokorzenia, jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał  

z sieci itp.  

 czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy 

incydent  

 świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był 

świadomy, że postąpił nagannie np. czy wie, że wyrządza krzywdę koledze, jak 

wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej tożsamości itp.  

 motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednie doświadczenia sprawcy.  

 

Aktywność wobec sprawcy powinna także obejmować rozmowę z jego rodzicami 

lub opiekunami prawnymi – powinni oni zostać poinformowani o zdarzeniu, zapoznani  

z materiałami oraz decyzją na temat dalszego postępowania ze sprawcą (np. na temat 

sankcji). Warto, aby rodzice współpracowali ze szkołą w zakresie rozwiązywania sytuacji 
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kryzysowej, aby stali się jej sojusznikami, a nie przeciwnikami. Rodzice sprawcy powinni 

również zostać poinformowani, że rodzice ofiary mają prawo zgłosić sprawę na policję.  

Jeśli sprawca pochodzi spoza szkoły, należy zapewnić bezpieczeństwo ofierze  

i poinformować ją (jej rodziców) o przysługujących jej prawach (np. zgłoszenie popełnienie 

przestępstwa na Policję). Jeśli sprawca jest z innej szkoły, należy rozważyć nawiązanie 

współpracy między placówkami i wspólne rozwiązanie kryzysowej sytuacji.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB10 - Cyberprzemoc 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin 

szkoły  

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą: Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. 

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

publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów  

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

określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, 

czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, 

wiadomości SMS i MMS.  

 

Telefony alarmowe krajowe i lokalne  

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111  

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, 

dyzurnet@dyzurnet.pl  

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego 

ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, rodzeństwo, przyjaciele). 

W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej 

wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.  

 Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede 

wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości  

i poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. 

Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, zapewniającym 

ofierze intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby prowadzić do 

powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić podejrzenia sprawcy (np. wywoływać ucznia 

z lekcji do dyrekcji).  

 Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, także  

z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej (np. 

strach przed byciem kapusiem, obawa o własne bezpieczeństwo).  
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W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia 

(rozmiar i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność). Realizując procedurę należy unikać 

działań, które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: wywoływanie 

uczniów z lekcji, konfrontowanie ofiary i sprawcy, niewspółmierna kara, wytykanie palcami, 

etc. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest np. 

niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne mające na celu nie 

dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań w stronę cyberprzemocy). 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów: 

Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. 

zrobić kopię materiałów, zanotować datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, 

adresy stron www, historię połączeń , etc.). W trakcie zbierania materiałów należy zadbać  

o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem.  

 

Identyfikacja sprawcy(-ów)  

Identyfikacja sprawcy(ów) często jest możliwa dzięki zebranym materiałom –

wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych materiałów. Ofiara 

często domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc.  

Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, 

należy skontaktować się z policją. Bezwzględnie należy zgłosić rozpowszechnianie nagich 

zdjęć osób poniżej 18 roku życia (art. 202 par. 3 KK)  

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły  

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny 

powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma służyć 

ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej analizie (w tym np. przyjrzeniu się 

przyczynom), a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej (w tym sposobów w zadość 

uczynienia ofiarom cyberprzemocy).  

Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły 

(m.in. w statucie, kontrakcie, regulaminie). Szkoła może tu stosować konsekwencje 

przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. Warto jednak rozszerzyć repertuar 

dostępnych środków, np. o czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej 

w czasie wolnym i przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych (PSP, mp3) itp.  

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć 

bezpieczna i zaopiekowana przez dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa 

fakt,  że wie ono, iż szkoła podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu.  

Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić go, że nie jest 

winny zaistniałej sytuacji oraz, że nikt nie ma prawa zachowywać się w ten sposób wobec 

niego, a także podkreślić, że dobrze zrobił ujawniając sytuację. Należy okazać zrozumienie 

dla jego uczuć, w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu. 

Trzeba podkreślić, że szkoła nie toleruje przemocy i że zostaną podjęte odpowiednie 

procedury interwencyjne. Należy poinformować ucznia o krokach, jakie może podjąć szkoła 

i sposobach, w jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo.  
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Należy pomoc ofierze (rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodów w (to może być dla 

niej zadanie trudne zarówno ze względów technicznych, jak i emocjonalnych), zerwaniu 

kontaktu ze sprawcą, zadbaniu o podstawowe zasady bezpieczeństwa online (np. 

nieudostępnianie swoich danych kontaktowych, kształtowanie swojego wizerunku etc).  

Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie zakończenia procedury. Warto 

monitorować sytuację, „czuwać ” nad jej bezpieczeństwem, np. zwracać uwagę czy nie są 

podejmowane wobec niej dalsze działania przemocowe, obserwować, jak sobie radzi  

w grupie po ujawnionym incydencie cyberprzemocy.  

W działania wobec ofiary należy także włączyć rodziców/opiekunów ofiary – trzeba na 

bieżąco ich informować o sytuacji, pamiętając przy tym o podmiotowym traktowaniu 

dziecka – mówiąc mu o tym i starając się uzyskać jego akceptację dla udziału rodziców. 

Jeśli dziecko nie wyraz a zgody, należy omówić z nim jego obawy, a jeśli to nie pomaga 

powołać się na obowiązujące nas zasady i przekazać informację rodzicom.  

W trakcie rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jeśli jest to wskazane, 

można zaproponować pomoc specjalisty (np. psycholog szkolny, poradnia psychologiczno-

pedagogiczna) oraz przekazać informację o możliwości zgłoszenia sprawy policji.  

Aktywności wobec świadków  

Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków  zdarzenia, zwłaszcza, jeśli byli oni 

osobami ujawniającymi cyberprzemoc. W trakcie rozmowy ze świadkami należy okazać 

zrozumienie i empatię dla ich uczuć – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu 

przed staniem się kolejną ofiarą sprawcy itp.  

 

Współpraca z policją i sądami rodzinnymi  

Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne z koniecznością 

zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – procedura powinna umożliwiać rozwiązanie 

sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej szkoły. Szkoła powinna 

powiadomić odpowiednie służby (np. sąd rodzinny), gdy wykorzysta wszystkie dostępne jej 

środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje z statutu i/lub regulaminu 

wobec ucznia) i interwencje pedagogiczne, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych 

rezultatów (np. nie ma zmian postawy ucznia).  

Kontaktu z policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone prawo (np. 

groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich 

zdjęć z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie powinien odpowiadać dyrektor szkoły.  

Współpraca z dostawcami Internetu i operatorami telekomunikacyjnymi  

Kontakt z dostawcą usługi może być wskazany w celu usunięcia z sieci 

kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania stymuluje 

administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB11 - Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego 

 z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka  

i pracownika szkoły. 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury: Kodeks Karny (art. 190a par. 2)  

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą  

 Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub pracownika szkoły 

poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub 

wizerunku dziecka i pracownika szkoły. Należy zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod 

inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej 

szkody osobistej lub majątkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. 

Najczęstszymi formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu 

społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. 

publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści 

finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek 

ofiary), dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych 

na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS). Często naruszenia 

prywatności łączy się z cyberprzemocą.  

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

Gdy sprawcą jest uczeń - kolega ofiary ze szkoły czy klasy, uczniowie lub rodzice 

winni skontaktować się z dyrektorem szkoły, wychowawcą lub Szkolnym Mentorem 

Bezpieczeństwa Cyfrowego. W przypadku, gdy do naruszenia prywatności poprzez kradzież, 

wyłudzenie danych osobowych wykorzystanie wizerunku dziecka dochodzi ze strony 

dorosłych osób trzecich, rodzice winni skontaktować się bezpośrednio z Policją  

i powiadomić o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym ściganie następuje tu na wniosek 

pokrzywdzonego). Istotne dla ścigania sprawcy będzie uzyskanie dowodów, że sprawca 

zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. Samo podszywanie się 

pod ofiarę nie jest karalne.  

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody nieodpowiedniego lub 

niezgodnego z prawem działania - w formie elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu, 

konwersacja w komunikatorze lub sms). Równolegle należy dokonać zmian tych danych 

identyfikujących, które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform  
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i portali internetowych, tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania 

prywatności - w działaniu tym ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego powinien 

wspierać Szkolny Mentor Bezpieczeństwa Cyfrowego.  

Jeśli wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego wizerunku 

ofiary, bądź w innych celach niezgodnych z prawem należy dążyć do wyjaśnienia tych 

działań i usunięcia ich skutków, także tych widocznych w Internecie. Likwidacja stron 

internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która wymagać będzie 

interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą policji (o ile została 

powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości w celu 

posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji finansowych. 

W tym przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i wyjaśnić 

charakter zdarzenia.  

 

Identyfikacja sprawcy(-ów)  

W przypadku, gdy dowody jasno wskazują na konkretnego sprawcę oraz na 

spełnianie przesłanki, iż sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub 

osobistej należy je zabezpieczyć i przekazać policji. W przypadku, gdy trudno to ustalić, 

identyfikacji dokonać winna policja.  

W przypadku znanego sprawcy, który jednak nie działał z powyższych pobudek, szkoła 

powinna dążyć do rozwiązania problemu w ramach działań wychowawczo – edukacyjnych 

uzgodnionych rodzicami.  

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły  

Gdy sprawcą incydentu jest uczeń szkoły, należy wobec niego – w porozumieniu  

z rodzicami – podjąć działania wychowawcze, zmierzające do uświadomienia 

nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał. Jednym z elementów 

takich działań powinny być przeprosiny złożone osobie poszkodowanej.  

Celem takich działań winno być nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia 

na temat wagi poszanowania prywatności w codziennym życiu, ale trwała zmiana jego 

postawy na akceptującą szacunek dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła winna 

podjąć niezależnie od powiadomienia policji/ sądu rodzinnego.  

 Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie powiadomienia o incydencie 

policję, biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po 

odkryciu incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga. Przed podjęciem decyzji  

o zgłoszeniu incydentu na policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż uczeń - sprawca 

zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. W takim przypadku 

dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji prawnej adwokata lub radcy prawnego.  

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi - opieką pedagogiczno-psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych  

w celu usunięcia skutków działania sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć 

ofiary, zablokowanie dostępu do konta w portalu społecznościowym). Jeśli kradzież 

tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane tylko jej i rodzicom, 

szkoła winna zapewnić poufność działań, tak aby informacje narażające ofiarę na naruszenie 

wizerunku nie były rozpowszechniane.  
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Aktywności wobec świadków  

Gdy kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane 

szerszemu gronu uczniów szkoły, należy podjąć wobec nich działania wychowawcze, 

zwracające uwagę na negatywną ocenę naruszania wizerunku ucznia – koleżanki lub kolegi 

oraz ryzyko penalizacji.  

 

Współpraca z policją i sądami rodzinnymi  

Gdy naruszenie prywatności, czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują 

wyrządzeniem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice dzieci winni o nim 

powiadomić policję.  

 

Współpraca ze służbami placówkami specjalistycznymi  

W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych wobec 

ofiary, można skierować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki 

specjalistycznej, np. terapeutycznej.  

 

 

  



30 
 

 

PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

IV. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych zagrożeń fizycznych  

w szkole. 

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą:  

1. zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru,  

2. przebywanie na terenie szkoły osób obcych,  

3. wtargnięcie na teren szkoły osoby posiadającej broń,  

4. podejrzenie podłożenia na terenie szkoły niebezpiecznej substancji. 

 

W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu  

i ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być 

znany wszystkim, a ćwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji powinny odbywać się raz  

w roku szkolnym. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB12 - Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania  

po ogłoszeniu alarmu. 

 

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być 

ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych 

działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia 

życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły.  

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia 

zagrożenia, jest: 

1. Jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia, 

2. Natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia  

i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, 

którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, 

następujące bezpośrednio po sobie.  

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i 

pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, 

nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub 

innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o 

zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, 

sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z 

jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to 

sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do 

bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. 

W wielu przypadkach podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego 

niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania 

powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:  

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej 

służby podanie następujących informacji:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

 nazwę i adres szkoły  

  imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

  telefon kontaktowy  
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 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 

 Policja 997  

 Straż Pożarna 998  

 Pogotowie Ratunkowe 999  

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  

 Pogotowie Energetyczne 991  

 Pogotowie Gazowe 992  

 Pogotowie Ciepłownicze 993  

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987. 

Działania prowadzące do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na 

terenie szkoły:  

- akcją ewakuacyjną kieruje nauczyciel, z którym dana klasa ma zajęcia, 

- po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje  

o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku, 

- uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób 

zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego, 

- po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki, 

- jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko 

nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia  

i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej, 

- zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia 

osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez 

wezwane służby ratownicze. 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń  

z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:  

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.   
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB13 - Procedura postępowania wobec osoby „obcej” na terenie szkoły. 

 

Przez "osobę obcą na terenie szkoły" uważa się osobę, która:  

1. nie jest rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia tej szkoły  

2. nie jest pracownikiem szkoły  

3. nie jest osobą wypełniającą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane 

dyrekcji szkoły 

4. nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły bądź też wychowawcę klasy  

 lub też uprawnionego pracownika szkoły.  

Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje takie zachowanie: 

1. Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez 

obserwacje, a także rozmowę z nią.  

2. Prosi osobę obcą o opuszczenie budynku szkoły. 

3. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań  

z jej strony niezwłocznie informuje dyrekcję szkoły, która podejmuje mediacje w 

celu nakłonienia osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też 

opuszczenia terenu placówki.  

W przypadkach drastycznych, dyrektor niezwłocznie powiadamia policję  

i jednocześnie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie dzieci  

i pracowników przed skutkami tych zachowań. 
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB14 - Wtargnięcie napastnika do szkoły. 

 

 

Poniższe wskazówki odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji 

wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec: 

 

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz 

(zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi 

wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób  

 

 Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych 

mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali 

lekcyjnej przez drzwi czy ścianę  

 

 Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na 

dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy  

z opanowaniem emocji  

 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały 

telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń  

i zachęcić napastnika do wejścia  

  Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - 

w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji  

 Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące  

z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 

  

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 

który może zostać zauważony przez napastników  

 

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi 

rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników  
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 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na 

wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi  

i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz  

 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez 

zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy  

w salach rzeczywiście nikogo nie ma  

 

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 

konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 

przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi  

 

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która 

może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego 

strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji 

podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia  

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli 

nad szkołą: 

 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być 

uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników  

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie 

próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej  

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku 

ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako 

próba oporu  

 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji 

patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji  

 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać 

uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji  

 Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę 

na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla 

przykładu  

 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą 

zostać ukarane przez zamachowców  

 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku 

czy agresji i zostać ukarane  

 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do 

uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze 

ich traktowanie przez zamachowców  

 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji 

obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje 

od reszty  
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 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda 

aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt 

oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana  

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz 

będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.  

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz 

zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie 

jest w stanie odróżnić napastników od ofiar  

 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy 

siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane 

jako akt agresji  

 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości 

głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące  

w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników  

 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej 

działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację 

zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników  

 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza 

skutki użycia gazu łzawiącego  

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne 

działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję 

ratunkową  

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje 

mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji 

zamachowców  

 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki 

twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania 

zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy 

często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku  

 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się 

we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy 

wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne  

 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko 

wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia,  

a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.  
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PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

PB15 - Procedura na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły obecności niebezpiecznej 

substancji 

 

Przez niebezpieczną substancję rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku 

związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej 

reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych  

w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji).  

Otrzymanie informacji o znalezieniu niebezpiecznej substancji:  

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu niebezpiecznej 

substancji zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły 

mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu  

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje -  

w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy  

z przypomnieniem sobie istotnych informacji  

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną  

w szkole za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację 

całości personelu szkoły  

 4) Po usłyszeniu sygnału o obecności niebezpiecznej substancji rozpocznij 

ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po 

ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami 

ewentualnej eksplozji ładunku.  

 

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać 

zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy  

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą 

do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może 

przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i 

niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  
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8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę 

odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie 

obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja 

ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 

ewakuacyjnych  
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