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 Podstawy prawne  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.). 

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich  

      (t. j. Dz.U. 2018 poz. 969) . 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz.682 

ze zm.).  

 Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1600 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. 2019 poz. 852). 

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

alkoholizmowi (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2137 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796) 

 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 2003 r. 
Nr 6 poz. 69 ze zm.).  

 Statut  
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Niniejsze procedury opracowano w oparciu o procedury udostępnione przez MEN na stronie men.gov.pl oraz na na 

podstawie  materiałów Komendy Głównej Policji 

WYKAZ   PROCEDUR 

PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ 
 

1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, 

używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji. (Załącznik nr 1) 

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) podejrzewa,    

że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych. (Załącznik nr 2). 

3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki/ imprez/wyjść 

organizowanych przez szkołę. (Załącznik nr 3). 

4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub papierosów 

elektronicznych przez ucznia na terenie szkoły. (Załącznik nr 4). 

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk. (Załącznik nr 5). 

6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk. (Załącznik nr 6). 

7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty. (Załącznik nr 7). 

8. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.   

(Załącznik nr 8). 

9. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych). (Załącznik nr 9).  

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

PRZEMOCY, KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA 

 

10. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia. (Załącznik nr 10). 

11. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole 

lub tzw. fali. (Załącznik nr 11). 

12. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej pracownika szkoły. 

(Załącznik nr 12). 

13. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. 

(Załącznik nr 13). 

14. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu.  

komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych. 

(Załącznik nr 14). 

15. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

(Załącznik nr 15). 
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16. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. (Załącznik 

nr 16). 

17. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia 

na terenie  szkoły podstawowej nr 3 w Pszowie. (Załącznik nr 17). 

18.  Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie. (Załącznik 

nr 18). 

19. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub wymuszenia 

pieniędzy lub przedmiotów wartościowych na terenie szkoły. (Załącznik nr 19). 

20. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia niszczenia mienia szkolnego przez 

ucznia.  (Załącznik nr 20). 

21. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole. 

(Załącznik nr 21). 

22. Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii 

w szkole przez ucznia. (Załącznik nr 22). 

23. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole 

lub wśród uczniów. (Załącznik nr 23). 

24. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole. (Załącznik nr 24). 

 

 

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJII ZAISTNIENIA 

WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA                                          

I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY 

 
 

25. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, 

nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, stłuczenie, itp.) 

lub postępowanie wobec ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne             

(Załącznik nr 25). 

26. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. (Załącznik nr 26). 

27. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. (Załącznik nr 27). 

  

PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA 

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, ZWALNIANIA I ODBIERANIA UCZNIA ZE 

SZKOŁY ORAZ SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY 

PRZEZ UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 
28. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego.                       

(Załącznik nr 28). 

29. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły.                             

(Załącznik nr 29). 
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30. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej. 

(Załącznik nr 30). 

31. Procedura zwalniania ucznia oraz usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień. (Załącznik 

nr 31). 

32. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia zajęć, świetlicy szkolnej 

lub szkoły przez ucznia. (Załącznik nr 32). 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ 

ZEWNĘTRZNYCH  
 

33. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty. 

(Załącznik nr 33). 

34. Standardowa procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku szkoły.        

(Załącznik nr 34). 

35. Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.  (Załącznik nr 35). 

36. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego. (Załącznik nr 36). 

37. Procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego. (Załącznik nr 37). 

38. Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.  

(Załącznik nr 38). 

  

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

W SZKOLE ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 
 

39. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych. (Załącznik nr 39). 

40. Cyberprzemoc. (Załącznik nr 40). 

41. Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem 

wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły. 

(Załącznik nr 41). 

42. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu. 

(Załącznik nr 42). 

43. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie 

pedofilią. (Załącznik nr 43). 

44. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób 

nieletnich. (Załącznik nr 44). 

45. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia 

treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam. (Załącznik nr 45). 

46. Łamanie prawa autorskiego. (Załącznik nr 46). 

47. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów. (Załącznik 

nr 47). 
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Załącznik nr 1 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA 

INFORMACJI, ŻE UCZEŃ PALI PAPIEROSY, UŻYWA ALKOHOLU 

LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, BĄDŹ PRZEJAWIA 

INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI. 

 
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, sporządza notatkę     

z uzyskanych informacji. 

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i wspólnie 

planują odpowiednie działania wobec ucznia.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym 

przeprowadza rozmowę   z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. 

4. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca i pedagog mogą 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału 

w odpowiednich dla niego zajęciach. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal                   

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły pisemnie 

powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

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

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania  

z pedagogiem/psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, 

GDY NAUCZYCIEL(PRACOWNIK SZKOŁY) PODEJRZEWA,  

ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCYPOD 

WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH. 
 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką osoby dorosłej (pielęgniarki, innego 

nauczyciela lub pracownika szkoły). 

2. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy 

i pedagoga/psychologa, sporządza notatkę służbową. 

3. O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka szkolna, która w razie 

konieczności wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia 

oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

4. Wychowawca lub pedagog/psycholog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora 

szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

5. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga/psychologa szkolnego lub innego 

pracownika szkoły do końca urzędowania sekretariatu. 

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 

do momentu końca pracy sekretariatu szkoły, pedagog/psycholog w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą policję. 

7. Gdy rodzic (opiekun prawny) odmówi odebrania dziecka lub przybędzie do szkoły     

w stanie nietrzeźwym, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki 

służby zdrowia lub do przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, 

decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu          

z dyrektorem szkoły. 

8. Pedagog/psycholog w porozumieniem z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą 

jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych, odmawiają przyjścia do szkoły lub gdy uczeń jest 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu 

albo zdrowiu innych osób. 

9. W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie szkoły, pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

powiadamia pisemnie policję i Sąd Rodzinny. 

10. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z ustaleń. 

 

 

Załącznik nr 3 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, 

ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB 

INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PODCZAS 

WYCIECZKI/ IMPREZ/WYJŚĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

SZKOŁĘ. 

 

 
1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, 

ale ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 

2. W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielania pomocy medycznej. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję. 

5. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych 

na własny koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją. 

6. Gdy rodzic ( prawny opiekun) odmówi odebrania dziecka, lub przybędzie po dziecko 

w stanie nietrzeźwym o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 

7. Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia sie policję.  

9. W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych podczas imprez/wycieczek/wyjść organizowanych przez 

szkołę, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem powiadamia pisemnie 

policję i Sąd Rodzinny. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA 

PALENIA TYTONIU LUB PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH 

PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY. 
 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu 

wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia             

i odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

3. W przypadku odmowy oddania przez ucznia papierosów, wychowawca natychmiast 

wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadza 

rozmowę z uczniem i jego rodzicami. 

5. Zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ 

PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK. 
 

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić 

do kogo należy znaleziona substancja. Zabezpieczając substancję nie wolno wyciągać 

jej z opakowania, wąchać, dotykać itp. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa, którzy 

wzywają policję. 

3. Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom 

zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 6 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA , ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ 

PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK. 
 

 

1. Nauczyciel (w obecności drugiej osoby dorosłej) żąda od ucznia przekazania mu 

substancji przypominającej narkotyk oraz pokazania w obecności innej osoby 

dorosłej zawartości torby szkolnej, kieszeni własnej odzieży i podejmuje działania 

zmierzające do ich zabezpieczenia. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości 

teczki, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem wzywa policję oraz 

zawiadamia rodziców (opiekunów) ucznia. Do czasu przyjazdu policji ucznia 

powinno się odizolować, kontrolując przez cały czas jego zachowanie. Należy 

zwrócić uwagę aby uczeń nie ukrył, nie przekazał innej osobie, nie połknął czy też 

nie wyrzucił posiadanej substancji narkotycznej. 

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk 

przybyli do szkoły rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu do momentu wykonania 

przez policję odpowiednich czynności. 

5. Ze zdarzenia sporządza się  notatkę służbową. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL 

PODEJRZEWA , ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NIEBEZPIECZNE 

NARZĘDZIA, PRZEDMIOTY. 
 

 

1. Nauczyciel (w obecności drugiej osoby dorosłej) żąda od ucznia przekazania mu 

niebezpiecznego narzędzia lub przedmiotu oraz pokazania w obecności innej osoby 

dorosłej zawartości torby szkolnej, kieszeni własnej odzieży i podejmuje działania 

zmierzające do ich zabezpieczenia. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. Nauczyciel o zdarzeniu natychmiast powiadamia wychowawcę i pedagoga/psychologa 

szkolnego, którzy informują rodziców (opiekunów) ucznia, wzywają ich do szkoły 

i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddają przedmiot i sporządzają notatkę służbową. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu 

lub substancji, wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do szkoły, 

a jeśli jest to niemożliwe policję. 
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Załącznik nr 8 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE. 
 

 

1. Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza 

ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

2. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca 

podejmuje następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania 

jego problemów szkolnych ucznia: 

 we współpracy z pedagogiem/psychologiem przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania                

z wychowankiem, 

 informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o istniejących trudnościach      

i zapoznaje ich z działaniami jakie zostaną podjęte w szkole w stosunku do ucznia 

jednocześnie zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy, 

 w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje 

spotkania z członkami zespołu wychowawczego i zespołu nauczycieli uczących     

w danej klasie celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu 

problemów wychowawczych, 

 po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować przeprowadzenie 

badań psychologicznych lub psychiatrycznych, rzetelnie informując rodzica          

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia, 

 na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym 

problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany 

dzień. Rada Pedagogiczna  ustala dalszy tok postępowania z uczniem. 

3. W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych 

działań pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia 

Sąd Rodzinny. 

4. W przypadku gdy Sąd Rodzinny zastosował środek zaradczy wobec ucznia w postaci 

nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator. 
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Załącznik nr 9 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SPORNYCH 

(KONFLIKTOWYCH). 
 

 

 

1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą 

służy mu pedagog/psycholog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu 

o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice 

uczniów. 

2. Konflikt między uczniami z różnych klas rozstrzyga pedagog/psycholog szkolny 

we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego i ostrego 

konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni 

są rodzice uczniów. 

3. Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga pedagog/psycholog szkolny 

wspólnie z wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego  i ostrego konfliktu 

o udział w spotkaniu wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia oraz dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ 

UCZNIA. 
 

 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany 

jest do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację: 

 reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną, 

 wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację, 

 zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

 notuje zaistniałe wydarzenie w dzienniku, sporządza notatkę służbową. 

2. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem 

(lub uczniami) biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia 

przyczyn zdarzenia. 

3. Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego 

zachowania oraz powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się 

nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog/psycholog 

szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. Zobowiązuje rodziców do podjęcia odpowiednich działań 

wychowawczych. 

5. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 

szkoły pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest 

do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku naruszenia 

godności pracownika szkoły. 
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Załącznik nr 11 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ W SZKOLE LUB tzw. FALI 
 

 

1. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać 

uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. W razie potrzeby 

należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.  

2. Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), 

pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz 

rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.  

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog 

lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania 

zgody rodziców (opiekunów prawnych).  

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

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

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

poszkodowanego.  

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

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

sporządzają notatkę.  

7. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze 

przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

8. 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.  

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

pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy 

sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie 

szkoły.  
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Załącznik nr 12 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA 

GODNOŚCI OSOBISTEJ  PRACOWNIKA SZKOŁY. 

 
 

1. W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciel lub inny pracownika informuje 

o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły i sporządza notatkę opisującą zdarzenie.  

2. Pedagog/psycholog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza 

z nimi rozmowę. 

3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, 

informuje  o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły 

(nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta              

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych                               

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1600 ze zm.). 

5.  W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora lub 

pedagoga/psychologa) nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie 

o zdarzeniu policję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA, GDY UCZEŃ 

UNIEMOŻLIWIA  PROWADZENIE LEKCJI. 

 
 

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

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią uwagę 

do dziennika lub zeszytu korespondencji. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania 

się rodzica z notatką. 

2. Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę          

i sporządza odpowiednią notatkę. 

3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego poprzez skierowanie do pokoju 

nauczycielskiego lub gabinetu pedagoga/psychologa ucznia z klasy. 

4. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje 

ucznia pod opiekę wychowawcy lub pedagoga/psychologa. 

5. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem, celem 

ustalenia przyczyn niewłaściwego zachowania oraz informuje o konsekwencjach 

takiego zachowania. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

7. Jeśli pojedyncze działania nie przynoszą efektów, a uczeń wciąż uniemożliwia 

prowadzenie lekcji, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować 

rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA 

PRZEZ UCZNIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH 

NOŚNIKÓW DŹWIĘKU I OBRAZU W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH. 

 
1. Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

1) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców; 

2) w czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych, aparaty powinny być wyłączone 

i schowane do plecaka/ torby, w nagłych przypadkach uczeń może skorzystać 

z telefonu w sekretariacie szkoły; 

3) w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu 

komórkowego za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego wzroku, po zakończeniu 

rozmowy uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon i schować go do plecaka 

lub tornistra; 

4) uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego, jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel 

prowadzący lekcje; 

5) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych /zajęć pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt;  

6) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych jest niedopuszczalne;  

7) obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach; 

8) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy 

lub dyrektorowi szkoły; 

9) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły; 

10) zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych i dyżurów 

obowiązuje także nauczycieli (wyjątek stanowi sytuacja losowo uzasadniona 

oraz korzystanie z aplikacji dziennika elektronicznego lub w celach dydaktycznych); 

11) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

będzie miało wpływ na ocenę zachowania. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne 

uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii; 

2) zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów; 

3) spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między 

uczniami; spory te rozstrzygają zainteresowani rodzice. 
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Załącznik nr 15 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY 

CZYNU KARALNEGO  LUB PRZESTĘPSTWA. 
 

1. Niezwłoczne należy powiadomić dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły)  dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel winien powiadomić rodziców ucznia-

sprawcy. 

5. W przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca 

nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana konieczne jest 

niezwłoczne powiadomienie  Policji. 

6. Ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa Dyrektor 

zobowiązany jest zabezpieczyć i przekazać  Policji. Przez zabezpieczenie śladów 

i dowodów przestępstwa należy rozumieć takie działanie, które nie spowoduje zatarcia lub 

utraty pozostawionych przez sprawcę śladów np. poprzez naniesienie własnych śladów 

linii papilarnych, śladów obuwia itp. Śladów nie wolno: dotykać, zmieniać ich położenia, 

dopuszczać do nich osób postronnych. Odstępstwem od takiego postępowania są sytuacje, 

kiedy zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.  
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Załącznik nr 16 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ 

OFIARĄ CZYNU KARALNEGO. 

 

1. Należy udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź 

zapewnić jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń. 

2. Następnie świadek winien powiadomić dyrektora szkoły. 

3. Obowiązkiem dyrektora szkoły lub wyznaczonego przez niego nauczyciela jest 

niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie 

w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.  

5. W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie 

psychologiczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 22 

Załącznik nr 17 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB 

SAMOBÓJCZYCH  

LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA  

NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PSZOWIE 
 

1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.  

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników:  

 mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,  

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu,  

 pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów,  

 unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,  

 zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,  

 przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań dla danego ucznia,  

 przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 

spożywanie alkoholu,  

 przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.,  

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,  

 fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo.  

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog/psycholog i psycholog 

szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:  

 jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia,  

 przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w 

zachowaniu ucznia,  

 przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły,  

 ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią.  
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2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych).  

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny/psycholog szkolny 

oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:  

 nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne 

miejsce,  

 informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko pod 

opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja 

domowa ucznia informują odpowiednie instytucje,  

 jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o 

zamiarach ucznia.  

3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.  

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania:  

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego,  

 wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu,  

 dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca dokonują oceny sytuacji 

i przeprowadzają rozmowę wspierająca z rodzicami oraz przekazują informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w 

celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie 

do szkoły przez wszystkich nauczycieli,  

 pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują 

rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza szkołą,  

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,  
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 pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej innym uczniom szkoły (przede wszystkim grupie klasowej).  

4. Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie 

samobójczej lub dłuższym pobycie w szpitalu (zaburzenia psychiczne).  

 Warunkiem powrotu do szkoły (po powziętej próbie samobójczej lub dłuższym 

pobycie w szpitalu w związku z wszelkiego rodzaju zaburzeniami 

psychicznymi/emocjonalnymi) jest dostarczenie informacji/zaświadczenia od lekarza 

psychiatry o braku przeciwwskazań do uczenia się dziecka na terenie szkoły w grupie 

klasowej.  

 W przypadku ucznia mieszkającego w Internacie oprócz zaświadczenia od lekarza 

rodzic podpisuje oświadczenie, w którym deklaruje, że jest świadomy zagrożeń i 

możliwych negatywnych konsekwencji pozostawienia dziecka w placówce biorąc 

jednocześnie odpowiedzialność za mogące wystąpić następstwa takiej decyzji.  

 Pedagog i psycholog (współpracując z wychowawcą) otaczają opieką ucznia poprzez 

udzielenie wsparcia w postaci rozmów, spotkań, kontaktu z rodzicami.  

 W miarę konieczności wskazują miejsca w których jest możliwe skorzystanie z terapii i 

fachowej opieki specjalistów.  

 W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia 

rodzic po uzyskaniu takiej informacji ze szkoły, ma obowiązek odebrać dziecko ze 

szkoły (lub z Internatu) i udać się do odpowiedniego specjalisty.  

 Przy każdej kolejnej interwencji szkoła wymaga od rodzica przedstawienia 

zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w 

placówce (i przebywania w Internacie – dotyczy uczniów mieszkających w Internacie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 18 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA SZKOŁY W SYTUACJI 

KRZYWDZENIA DZIECKA W RODZINIE. 
 

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

o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem, 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. Jeżeli po rozmowie z dzieckiem podejrzenia się potwierdzają lub istnieje uzasadniona 

obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog/psycholog wspólnie z wychowawcą 

zakłada rodzinie Niebieską Kartę, informuje o przemocy policję i Sąd Rodzinny.  

W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie 

powiadamia kuratora rodziny. 

4. Pedagog/psycholog wspólnie z wychowawcą i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Informuje          

o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki 

oraz o konsekwencjach takiego postępowania, założeniu Niebieskiej Karty i wskazuje 

formy pomocy.  

5. Pedagog/psycholog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują 

również rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.  

6. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną 

ucznia, udzielają mu wsparcia. Biorą także udział w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 19 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

FAKTU KRADZIEŻY LUB WYMUSZENIA PIENIĘDZY LUB 

PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH NA TERENIE SZKOŁY. 
 

1. Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

2. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

pod opiekę pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły. 

3. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży 

lub wymuszenia i przekazanie ich Policji.  

4. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie 

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

klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy 

pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

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

5. We współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu 

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

6. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy 

i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej 

rozmowy podpisaną przez rodziców.  

7. Należy powiadomić Policję. 

8. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.  

Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego  

1. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego 

wobec ucznia, dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien 

przedstawić treść zawiadomienia. 

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skierowaniu wniosku do Kuratora Oświaty  

o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły. 

3. Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców. 

4. Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia 

z listy uczniów szkoły. 

 

Załącznik nr 20 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USZKODZENIA 

LUB ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA. 

 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga/psychologa szkolnego, sporządza notatkę 

służbową. 

2. W przypadku nieznanego sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje pedagoga/psychologa 

szkolnego lub dyrektora. 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog przeprowadza 

rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania. 

4. Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu dyrektora oraz rodziców 

(opiekunów prawnych), z którymi ustalają sposób i termin naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog/psycholog w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

PRZYPADKÓW PEDOFILII W SZKOLE 
 

1. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora 

oraz pedagoga/psychologa szkolnego.  

2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji. 

3. Następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację 

o stwierdzonym zagrożeniu.  

4. Wychowawcy klas oraz pedagog/psycholog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych 

form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie.  

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 

czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę 

z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia).  

7. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

8. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić  rozmowę 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania 

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki 

nad uczennicą/uczniem. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PRZYPADKÓW 

ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE  PRZEZ 

UCZNIA 

 
1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji 

o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu. 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały 

pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec 

tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom 

szkoły.  

4. Wychowawca klasy i pedagog/psycholog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie 

materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego 

typu działań. 

5. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne.  

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 23 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 30 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

PRZYPADKÓW PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW 

 

 
1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności 

mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie 

powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły. 

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia 

wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia.  

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie 

lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, 

powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

4. Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

5.  Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

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

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej 

sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).  

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania 

z pedagogiem/psychologiem i itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA 

PRZYPADKÓW NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH  

UCZNIÓW W SZKOLE   

 
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.  

5. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły 

i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspó lne 

postępowanie z dzieckiem.  

6. 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.  

7. 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/psycholog całe 

zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

 
Załącznik nr 25 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

LEKKIEGO WYPADKU UCZNIA, NIE WYMAGAJĄCEGO 

INTERWENCJI LEKARZA (POWIERZCHOWNE ZRANIENIE, 

STŁUCZENIE, ITP.) LUB POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA 

USKARŻAJĄCEGO SIĘ NA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE. 

 
 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia lub w przypadku ucznia uskarżającego się na dolegliwości 

zdrowotne, należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem 

udzielenia pierwszej pomocy.  

2. Pod nieobecność pielęgniarki pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają 

pracownicy szkoły,  mający przeszkolenie w tym zakresie. 

3. Incydent zapisuje się w zeszycie porad ambulatoryjnych w gabinecie pielęgniarki. 

4. Pielęgniarka szkolna/wychowawca/nauczyciel lub inny pracownik informuje 

o zaistniałym wypadku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, którzy w razie 

potrzeby muszą odebrać dziecko ze szkoły. 

5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, 

nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 26 
 

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDLEKARSKIEJ. 
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1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy doprowadzić dziecko do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją 

na miejsce zdarzenia. Nauczyciel, który ma lekcje, telefonicznie bądź osobiście prosi        

o pomoc w odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej innego 

nauczyciela lub pracownika szkoły. 

2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy udziela nauczyciel prowadzący zajęcia, 

wychowawca klasy, pedagog/psycholog szkolny lub inny pracownik szkoły. 

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji 

medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 

pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia 

do sytuacji zagrożenia życia. 

4. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia   

z większą grupą uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych 

uczniów. Pozostawienie reszty klasy bez opieki jest niedopuszczalne. 

5. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się 

pogotowie ratunkowe oraz powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność 

za dziecko i w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala, udają się tam razem          

z nim. 

7. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie ratunkowe, 

opiekę nad nim sprawuje rodzic, jeżeli zdążył już dotrzeć do szkoły. W innym 

przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik pedagogiczny szkoły 

(wychowawca, pedagog/psycholog szkolny, nauczyciel).   

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 27 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

WYPADKU POWODUJĄCEGO CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA  

LUB ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM. 
 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia w miarę możliwości udzielać 

poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa 

na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców oraz organ prowadzący szkołę,  

organ nadzoru, pracownika służby bezpieczeństwa, a w przypadku zatrucia – 

państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Do czasu przybycia policji lub rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor 

lub upoważniony przez niego pracownik szkoły, zabezpiecza miejsce wypadku           

w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych tak, by było możliwe pełne 

ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności zdarzenia dyrektor powołuje zespół powypadkowy. 

6. Naoczny świadek zdarzenia niezwłocznie sporządza notatkę opisująca zdarzenie. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA NIEREALIZOWANIA 

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO. 
 

1. Przez nierealizowanie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli 

obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

3. Po stwierdzeniu faktu 5-dniowej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest 

do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji 

poinformowania pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami                   

i przypomnieć o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej 

nieobecności dziecka w szkole. 

5. W przypadku, gdy fakt nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole się powtarza 

pedagog/psycholog szkolny wraz z wychowawcą analizują sytuację ucznia 

i podejmują działania w celu poprawy sytuacji (rozpoznanie sytuacji ucznia, rozmowy 

z uczniem i jego rodzicami, udzielenie wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych). 

6. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu telefonicznego lub rodzic dwukrotnie nie stawił się 

na umówione z wychowawcą spotkanie, zostaje wysłane pisemne zawiadomienie         

o absencji ucznia (listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt 

rodzica ze szkołą. 

7. Jeśli dziecko nie zgłosiło się na początku roku szkolnego do szkoły i wykorzystano 

wszystkie dostępne środki, aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, które 

nie rozpoczęło nauki we wskazanym obwodzie oraz w przypadku problemów 

z frekwencją ucznia,  dyrektor szkoły zgodnie z art.1 a pkt 13 u.p.e.a jako wierzyciel 

obowiązku szkolnego, stosuje: 

a) Upomnienie – art. 15 u.p.e.a 

b) Wystawienie tytułu wykonawczego art. 26 §1 i art. 27 u.p.e.a 

c) Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art. 26 §1 i art. 27 u.p.e.a. 

 

Szczegółowe procedury egzekucji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego, szkolnego i nauki reguluje Zarządzenie NR BM.0050.154.2017 

Burmistrza Miasta Pszów z dnia 21 listopada 2017 

 

 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 36 

Załącznik nr 29 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZASAD ODBIERANIA 

DZIECI ZE SZKOŁY. 
 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców 

(opiekunów prawnych) pisemną deklarację o zapewnieniu przez nich bezpieczeństwa 

dziecku w drodze do szkoły i ze szkoły. 

2. Dziecko w wieku do lat siedmiu odbierane jest ze szkoły przez rodziców (opiekunów 

prawnych) lub inne upoważnione na piśmie osoby. 

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających. 

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły, 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic 

odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest 

pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę 

na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami 

prawnymi), 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego 

rozwiązania problemu, 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

należy zawiadomić policję, 

 nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

6. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

 

 

 

Załącznik nr 30 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZASAD ODBIERANIA 

DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 
 

1. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać rodzice (prawni opiekunowie) lub inne 

upoważnione pisemnie osoby dorosłe wpisane w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy. 

2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych 

rodzic (opiekun prawny) nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli                   

ta osoba posiada pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Ze świetlicy wychowankowie odbierani są przez rodziców lub osoby przez nich 

upoważnione na piśmie, bądź samodzielnie opuszczają świetlicę, za zgodą rodziców. 

4. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają na piśmie 

zgodę oraz oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci   

w drodze ze szkoły do domu. 

5. Rodzic (opiekun prawny) nie ma możliwości telefonicznego zwolnienia dziecka            

do domu. 

6. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka                        

ze świetlicy, nie później niż do zakończenia pracy świetlicy. W sytuacjach 

sporadycznych rodzic jest zobowiązany powiadomić telefonicznie wychowawcę 

świetlicy o spóźnieniu. 

7. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zakończenia pracy świetlicy i braku 

kontaktu ze strony rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca kontaktuje się 

telefonicznie  z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca 

powiadamia policję. 

9. Trzykrotne odebranie dziecka ze świetlicy po godzinach pracy świetlicy skutkuje 

pisemnym wezwaniem na rozmowę do dyrektora szkoły. 

10. Nie wydaje się dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobom upoważnionym 

do odbioru, jeżeli są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających. Wychowawca powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły. 

Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do czasu powiadomienia innych członków 

rodziny o zaistniałym fakcie. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez 

inną osobę upoważnioną do odbioru, wychowawca wzywa policję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 31 
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PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA  

NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ 
 

1. Nieobecności ucznia na zajęciach w szkole powinny być usprawiedliwione pisemnie 

na kartkach lub poprzez zeszyt korespondencji albo elektronicznie poprzez zapis  

w dzienniku elektronicznym.  

2. Usprawiedliwienia dokonuje rodzic / prawny opiekun do 7 dni licząc od daty powrotu 

dziecka do szkoły.  

3. Procedury postępowania w przypadku braku usprawiedliwienia: 

a) po 7 dniach wpis do zeszytu korespondencji informacji dla rodziców (prawnych 

opiekunów); 

b) w przypadku krótkiej absencji tj. do dwóch pojedynczych dni procedury 

postępowania zostaną zakończone; 

c) w przypadku dłuższej nieobecności, po dwóch tygodniach nastąpi listowne 

powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów); 

d) w sytuacji niedostarczenia usprawiedliwienia do miesiąca, nieobecności ucznia  

w szkole nie zostaną usprawiedliwione. 

4. Po tygodniu nieobecności ucznia w szkole obowiązkiem rodziców jest 

poinformowanie wychowawcy o jej przyczynie. 

5. Jeżeli po 14 dniach nieobecności ucznia w szkole wychowawca nie zostanie 

powiadomiony o jej przyczynie to rozpoczyna procedurę egzekwowania obowiązku 

szkolnego. 

6. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu 

rodziców przez samego ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub 

pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez jego rodzica lub osobę przez niego 

upoważnioną oraz potwierdzenia podpisem odbioru dziecka ze szkoły w zeszycie 

zwolnień w sekretariacie.  

7. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby podpisanej przez 

rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica  

i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. 

W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, uprawniony 
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do zwolnienia ucznia jest społeczny zastępca dyrektora lub dyrektor szkoły. 

Dopuszcza się zwolnienie umieszczone w dzienniku elektronicznym. 

8. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji wychowanie fizycznego, 

jeżeli rodzic (opiekun prawny) skieruje do wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie 

z lekcji wychowania fizycznego. W innym przypadku uczeń przebywa w miejscu, w 

którym odbywają się zajęcia. 

9. Nauczyciel zwalnia ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji religii oraz wychowania                

do życia w rodzinie w przypadku pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych) 

skierowanej do wychowawcy. W innej sytuacji wychowawca określa, gdzie na terenie 

szkoły uczeń ma przebywać. 

10. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel odnotowuje 

ten fakt w dzienniku oraz niezwłocznie informuje o tym rodzica (opiekuna prawnego) 

telefonicznie. 

11. Gdy rodzic (opiekun prawny) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze 

szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi 

uczącemu w danym czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka podpisem w zeszycie 

zwolnień w sekretariacie szkoły. Jeżeli nauczyciel nie zna rodzica (opiekuna 

prawnego) ucznia wymagane jest sprawdzenie jego tożsamości poprzez okazanie 

dowodu osobistego. 

12. Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica (opiekuna prawnego) z 

zajęć lekcyjnych. W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu. Rodzic zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę  i 

godzinę zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub 

we wskazane miejsce. 
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Załącznik nr 32 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO 

OPUSZCZENIA ZAJĘĆ, ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB SZKOŁY 

PRZEZ UCZNIA. 
 

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia 

po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje 

wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia 

w czasie nieobecności na zajęciach. 

3. Wychowawca lub pedagog/psycholog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) 

o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia 

miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i wspólnie               

z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

z uczniem w ich obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego 

opuszczania zajęć, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Sporządzają 

notatkę ze spotkania. 

5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów  wychowawca ponownie wzywa 

rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły i w obecności pedagoga przeprowadza 

koleją rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Wspólnie 

opracowuje się kontrakt, określa sposoby pomocy uczniowi oraz częstotliwość i rodzaj 

kontroli jego zachowania. 

6. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego pedagog/psycholog                         

w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny. 
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Załącznik nr 33 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA 

PODEJRZANEJ PACZKI LUB KOPERTY. 
 

1) Nie wolno opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki 

lub koperty. 

2)  Nie wolno wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smak, przypatrywać się z bliska. 

3) Należy umieścić paczkę/kopertę w jednym a następnie w drugim plastikowym worku 

szczelnie je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą). 

4) Powiadomić Policję lub państwową straż pożarną. 

5) Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek: 

— odręczny lub nieczytelny adres, 

— nieprofesjonalnie napisany adres, 

— otwory w kopercie, 

— twarda koperta, 

— nierównomierne rozłożenie wagi, 

— zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych itp.), 

— wewnętrzna koperta, 

— podejrzane opakowanie, 

— wystające druty lub folia, 

— zapach, 

— zawyżona opłata, 

— błędy ortograficzne, 

— tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia, 

— zbyt staranne zapakowanie, 

— emitowane dźwięki, 

— brak adresu nadawcy brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą. 
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Załącznik nr 34 

 

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW 

I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY 

 
I. CEL PROCEDURY                                                                                                                   

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 

uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  SP 3 Pszów w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY  

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących 

niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia /możliwości wystąpienia/ symptomów 

wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów 

i nauczycieli z budynku.  

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY  

1. Pożar /gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami/;  

2. Zamach terrorystyczny /otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

lub innego środka niebezpiecznego/;  

3. Zagrożenie NSCh – ( Niebezpieczne Substancje Chemiczne) - jeżeli czas dojścia 

skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut;  

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;  

5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej;  

6. Inne. 

IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE  

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach 

wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń 

głośno mówiących.  

2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy 

/słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty/.  

3. Woźny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do dyrektora/ sekretariatu szkoły, 

na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej 

ewakuacji.  

4. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami 

procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.  
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5. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się w rejonie szkoły. Świadek niebezpiecznego zdarzenia /odbiorca 

informacji/ zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora/ sekretariat szkoły 

tel.32 4540612 

V.  PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA  

1. Woźny w godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej informacji /komunikatu/                   

o zagrożeniu przekazuje do:  

 Dyrektora/ Sekretariatu osobiście lub tel. nr tel.32 4540612 

 Wstrzymuje wejście na teren szkoły.  

Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby     

ratownicze – stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu 

kierownictwo szkoły.  

2. SEKRETARIAT: Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia na nr alarmowy 

112. Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, 

pieczęci itp.  

3. DYREKTOR:  

 Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji pełnej lub częściowej. 

 Nadzoruje  przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze. 

 Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych. 

 Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji                                    

w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, transport, załadunek i ochrona 

dokumentacji, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej.  

 Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren obiektu dla osób postronnych 

 Zarządza ewakuację prywatnych pojazdów personelu z terenu zagrożonego lub                

z miejsc utrudniających użycie sprzętu ratowniczego. 

 Organizuje i kieruje akcją ratowniczą do czasu przybycia służb profesjonalnych. 

 Nadzoruje/określa miejsce deponowania/składowania ewakuowanego mienia. 

 Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym). 

4. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE:  

 Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/ 

 Nakazują opuszczenie budynku 
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 Nadzorują przebieg ewakuacji utrzymując porządek, przeciwdziałając bieganiu 

i udzielaniu się uczniom/dzieciom/ niepotrzebnych i niepożądanych emocji 

 Sprawdzają czy wszyscy uczniowie /dzieci/ opuściły zagrożony budynek 

 Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów 

5. WYZNACZONY PRZEZ DYREKTORA NAUCZYCIEL:  

 Nadzoruje usunięcie samochodów w sytuacji, gdy blokowałyby dojazd wozów 

bojowych służb ratowniczych do budynku 

 Przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji 

6. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE:  

 W każdym z przypadków wymagających ewakuacji należy postępować zgodnie 

z planem ewakuacji oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi 

w procedurze 

 Informować kierującego ewakuacją o podejmowanych w toku ewakuacji decyzjach 

wymuszających korygowanie ustalonych wcześniej procedur, koniecznych w wyniku 

nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji .  

 W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCh – 

Niebezpieczne Substancje Chemiczne/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy 

postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu uszczelniając pomieszczenie 

lub ewakuować się/.  

VI. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI:  

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.  

2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem sytuacji 

wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu) i gazowe.  

4. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne 

przed dostępem osób niepowołanych.  

5. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne, wcześniej wytypowane mienie, 

dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.  

6. Pozamykać okna (nie dotyczy sytuacji wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu).  

7. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić                  

do wykonywania przypisanych im zadań.  

8. Wszystkie osoby powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie                                     

z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji – boisko 

szkolne.  
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9. Rzeczy osobiste z sali lekcyjnej i szatni (szczególnie tornistry, plecaki) zabieramy 

wyłącznie po zarządzeniu ewakuacji w wyniku alarmu bombowego. Ułatwi to Policji 

zadanie poszukiwania bomby, eliminując konieczność sprawdzania tychże tornistrów 

i plecaków.  

10. Nie zamykać pomieszczeń.  

11. Wychowawcy /nauczyciele/ informują dyrektora (osobę kierującą ewakuacją)                    

o opuszczeniu klas przez uczniów/dzieci.  

12. Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują 

informację do nadzorującego ewakuację, osobiście lub dzwoniąc na nr telefonu 

prowadzącego ewakuację 

13. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie/dzieci przebywają do czasu otrzymania 

stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.  

VII. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI Ewakuacja uczniów /pracowników 

szkoły/ odbywa się:  

 z budynku głównego z poziomów parter przez najbliższe wyjście główne.  

 z budynku głównego kondygnacje /-1/parter/ przez wyjście główne. 

 z sali gimnastycznej bezpośrednio przez wyjście ewakuacyjne na boisko 

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU/ : 

1. Nauczyciele pracujący w pomieszczeniach tematycznych (pracowniach, gabinetach np. 

pielęgniarka, pedagog/psycholog)  muszą opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą 

załącznik                nr 1, uwzględniającą własne uwarunkowania i potrzeby w 

szczególności w zakresie zabezpieczenia np. dokumentów  /postępowania w przypadku 

pozostania uczniów/dzieci w dotychczasowych pomieszczeniach. 

2. Sekretariat ma posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają 

być zabezpieczone /ewakuowane/.  

3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęcie itp.  

4. Wychowawcy klas mają obowiązek przeszkolić uczniów/dzieci/ w zakresie organizacji             

i przebiegu ewakuacji.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zabezpieczających dokumenty, ważne 

mienie itp.  

2. Wyznaczony pracownika szkoły pozostaje do zabezpieczania obiektu do czasu otrzymania 

innych dyspozycji. 
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Załącznik nr 35 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE ZAGROŻENIA 

TERRORYSTYCZNEGO 
 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU 

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku                         

do osób lub własności, w celu: 

 zastraszenia, 

 przymuszenia,  

 okupu. 

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 

zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak:  

 elektryczność, 

 dostawy wody, 

 opieka medyczna, 

 telekomunikacja, 

 komunikacja miejska.  

 

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne  

i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać 

i stawiać czoła aktom terroru. 

 

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. 

 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich" czy 

„obcych", natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę w konkretną osobę, porywa 

się określonego człowieka. 

 

Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca 

wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może 

stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, emeryt czy też biznesmen wychodzący 

z banku. 

 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 47 

W przypadku ataku terrorystyczne go, szczególnie bombowego w większości 

przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi! 

 

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. 

Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy". 

 

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla 

przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. 

 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym 

nie wolno bagatelizować ani lekceważyć. 

 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalna, 

 Jeśli widzisz „bombę", to ona „widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu 

jej rażenia. 

I. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM. 

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

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na 

to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas 

uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach 

publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi. 

 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób; 

 pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.; 

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku; 

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych 

miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania 

imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń. 
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Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu 

szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo obiektu, Policję (telefony alarmowe - patrz punkt IV). 

 

II. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM   

    BOMBOWYM 

 

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji.  

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach 

użyteczności publicznej: 

 pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub 

innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia 

ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne, 

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

zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego 

otoczenia. 

 

Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, 

nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki. 

 

Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może 

on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić służbom 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce Policji władzom 

administracyjnym. 
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Załącznik nr 36 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA 

INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO 
 

(Wskazówki do prowadzenia rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby") 

1) Po usłyszeniu słów „Podłożyłem ładunek wybuchowy - bombę" nie należy wpadać w 

panikę. 

2) Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki. 

3) Należy natychmiast powiadomić swoich przełożonych (dyrektora szkoły). 

4) Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak   największą 

ilość informacji. 

5) Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania    (chociażby w 

przybliżeniu) sprawcy zamachu. 

6) Należy ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan pod   wpływem 

alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp. 

7) Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy pan/Pani podłożył/a bombę? 

 Kiedy bomba wybuchnie? 

 Gdzie jest w tej chwili bomba? 

 Jak bomba wygląda? 

 Jakiego typu jest ta bomba? 

 Co spowoduje wybuch bomby? 

 W którym miejscu bomba jest umieszczona? 

 Dlaczego Pan/Pani podłożył/a bombę? 

 Skąd Pan/Pani telefonuje? 

 Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje? 

 Jak się Pan/Pani nazywa? 

8) Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu  

o podłożeniu bomby, może to spowodować panikę wśród personelu oraz osób 

postronnych, utrudni działania Policji oraz ewentualną ewakuację. 

9) Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność 

przesłuchiwana przez Policję. 
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Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może 

doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób 

z zagrożonego miejsca. 

 

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:  

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

ujawniony podejrzany przedmiot); 

 treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego; 

 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 

przyjęcia; 

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 
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Załącznik nr 37 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE ZAGROŻENIA 

BOMBOWEGO 
 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie 

i innych osób na niebezpieczeństwo. 

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie 

akcją. 

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem 

odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora obiektu. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, 

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  

i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

w danej instytucji. 

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie 

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy 

osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.). 

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby " 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 52 

Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby", zastosuj się do poleceń Po licji. 

 

Ciekawość jest 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. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach 

publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie 

udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób.  

W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj" na siłę 

swojego samochodu - życie jest ważniejsze. Powyższe procedury obowiązują także we 

wszystkich rodzajach transportu publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie 

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, kryzysowych  

i nadzwyczajnych 

 53 

 

Załącznik nr 38 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA 

CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO SZKOŁY 

 
1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające 

na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr 

oraz poprzecznie do kierunku wiatru   

2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku   

3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację   

4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, 

olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry   

5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 

substancji   

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku   

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych   

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi 

W SYTUACJI, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE 

NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ. 

Należy wówczas:   

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy   

2. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem   
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3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów   

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji 

i nie wpuszczać do niego innych osób   

5. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję   

6. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów  

ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż 

nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, 

rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń   

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia   

8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 

worka   

9. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania 

skażeń i zakażeń   

10. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

11. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się 

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.   

12. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, 

olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry   

13. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 

substancji   

14. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku   

15. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 
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PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 

 

Zasady postępowania w  przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 

 

1. Wezwij  policję lub stosowne służby. 

2. Zapewnij bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom (w przypadku 

zagrożenia dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi i mienia). 

3. Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 

4. Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą; 

5. Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

pozostawionych bez opieki i nie dopuść osób postronnych do tych przedmiotów 

 

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

 

998 - Straż Pożarna, 

 

997 - Policja, 

 

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

 

112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

 

0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne). 

 

 
Opracowano na podstawie  materiałów Komendy Głównej Policji 
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Załącznik nr 39 

 

DOSTĘP DO TREŚCI SZKODLIWYCH, NIEPOŻĄDANYCH, 

NIELEGALNYCH – PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
 

(Pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, 

popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie 

do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci 
i młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych). 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: 

Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie 

zależna od tego, czy:  

1) treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej szkoły, czy też  

2) treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami danej szkoły, lecz wymagają 

kontaktu szkoły z odpowiednimi służbami.  

 

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki 

z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu), 

znalezione w Internecie lub w komputerze dziecka. Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem 

rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich 

przedstawiciel szkoły posiadający odpowiednie kompetencje techniczne.  

W przypadku sytuacji 1) rozwiązanie leży po stronie szkoły, zaś 2) należy rozważyć 

zgłoszenie incydentu na Policję oraz zgłosić go do serwisu Dyżurnet (dyzurnet.pl).  

 

W przypadku udostępniania (dzielenia się) treści opisanych wcześniej jako 

szkodliwych/ niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez ucznia 

należy przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej trakcie uzmysłowić 

mu szkodliwość prowadzonych przez niego działania. Działania szkoły powinny 

koncentrować się jednak na aktywnościach wychowawczych. W przypadku upowszechniania 

przez sprawców treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie 

o zdarzeniu na Policję.  

 

Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji - 

otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie rozmowy należy ustalić 

okoliczności uzyskania przez ofiarę dostępu do ww. treści. Należy koniecznie powiadomić 

ich rodziców lub opiekunów prawnych o zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania 

i formy wsparcia dziecka. Może okazać się konieczność skorzystania przez ofiarę ze 

specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o takim kontakcie i skierowaniu na terapię 

musi zostać podjęta w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.  

 

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

ofiary – w klasie, czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych i 

wychowawczych. 
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Załącznik nr 40 

 

CYBERPRZEMOC – PROCEDURA POSTEPOWANIA 

 
(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). 

 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 

pedagog/psycholog powinien 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).  

 

W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia 

(rozmiar i rangę szkody, jednorazowość /powtarzalność).  

 

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. 

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.  

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog/psycholog 

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 

zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy).  

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).  
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Załącznik nr 41 

 

NARUSZENIA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE NIEODPOWIEDNIEGO 

BĄDŹ NIEZGODNEGO Z PRAWEM WYKORZYSTANIA DANYCH 

OSOBOWYCH LUB WIZERUNKU DZIECKA I PRACOWNIKA 

SZKOŁY – PROCEDURY POSTEPOWANIA 
 

 

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 Policji, 

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

incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga/psychologa. 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.  

 

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.  
 

W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych wobec 

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

specjalistycznej, np. terapeutycznej.  
 

 

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.  
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Załącznik nr 42 

 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECI W ZWIĄZKU Z 

NADMIERNYM KORZYSTANIEM Z INTERNETU – PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA 

 
Nauczyciele w szkole także powinni zainteresować się przypadkami dzieci 

nieangażujących się w życie klasy, a poświęcającymi wolne chwile na kontakt online lub 

przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy. Rzadziej zgłoszeń można się spodziewać 

od rówieśników dziecka nadmiernie korzystającego z sieci.  

 

Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków 

zdrowotnych i psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało u 

dziecka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych 

zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami). Celem tych ustaleń jest 

wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu - z udziałem specjalistów (lekarzy, 

terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania w uzależnienie 

do Internetu należy koncentrować się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w szkole 

(psycholog/pedagog szkolny, wychowawca).  

 

Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona zindywidualizowaną opieką 

przez pedagoga/psychologa szkolnego. Pierwszym jej etapem będzie rozmowa (rozmowy) 

ze specjalistą, która pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia, określić przyczyny 

popadnięcia w nałóg (np. sytuacja domowa, brak sukcesów edukacyjnych w szkole, izolacja 

w środowisku rówieśniczym) i ukazać specyfikę przypadku. Każde dziecko, u którego 

podejrzewa się nałóg korzystania z Internetu powinno zostać profesjonalnie zdiagnozowane 

przez psychologa szkolnego. Czasem warto w tym zakresie skorzystać z pomocy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

Niezbędne jest powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i 

omówienie z nimi wspólnych rozwiązań.  

 

W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia 

od korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane przez szkołę, 

w bliskiej współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej oferującej program 

terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.  

 

Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie zwrócić 

uwagę na negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów Internetu oraz zaapelować 

o codzienne wsparcie dla dziecka dotkniętego problemem, a także o informowanie 

wychowawcy w przypadku wystąpienia kolejnych przypadków u innych dzieci.  
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Załącznik nr 43 

 

NAWIĄZYWANIE NIEBEZPIECZNYCH KONTAKTÓW W 

INTERNECIE - UWODZENIE, ZAGROŻENIE PEDOFILIĄ – 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
 

(W przypadkach naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 15 – 

obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego) 

 

 

Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

W trakcie rozmowy z dzieckiem prowadzonej w warunkach komfortu psychicznego przez 

wychowawcę/ pedagoga/psychologa/osobę ze szkoły, do której dziecko ma szczególne 

zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i przekazać je Policji. 

Należy upewnić się, że kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało 

poczucie bezpieczeństwa. Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (rodzinnej) 

dziecka, w której tkwić może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. Dziecku należy 

udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej.  

 

Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go opieką 

psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie.  

 

Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody 

działania dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach 

społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail).  

Jednocześnie – bezzwłocznie - należy dokonać zawiadomienia na Policji o wystąpieniu 

zdarzenia.  

 

Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane  

z rodzicami/opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą.  
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Załącznik nr 44 

 
SEKSTING, PROWOKACYJNE ZACHOWANIA I AKTYWNOŚĆ 

SEKSUALNA JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU OSÓB NIELETNICH – 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 
(Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie np. w portalach 

społecznościowych prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, erotycznym i intymny).  

 

Zidentyfikowani małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji 

szkoły, gdzie zostaną im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu 

negatywnych zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie pedagogiczne 

i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności ich rodziców 

zaproszonych do szkoły.  

 

Pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być 

otoczenie wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiary oraz 

zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku upublicznienia 

przypadku sekstingu w środowisku rówieśniczym. Rozmowa na temat identyfikacji 

potencjalnego sprawcy powinna być realizowana w warunkach komfortu psychicznego dla 

dziecka – ofiary sekstingu, z szacunkiem dla jego indywidualności i przeżytego stresu.  

 

W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii 

dziecięcej (co jest wykroczeniem ściganym z urzędu) kierownictwo szkoły jest zobowiązane 

do powiadomienia o tym zdarzeniu Policji lub sądu rodzinnego.  

 

Kontakt ofiar z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w 

indywidualnych przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć 

psycholog/pedagog szkolny wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.  

 

Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym – np. 

poprzez przesłanie MMS do uczniów tej samej szkoły lub klasy lub publikację w portalu 

społecznościowym, należy podjąć działania wychowawcze, uświadamiające negatywne 

aspekty moralne sekstingu oraz narażanie się na dotkliwe kary.  
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Załącznik nr 45 

 
BEZKRYTYCZNA WIARA W TREŚCI ZAMIESZCZONE W 

INTERNECIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIENIA TREŚCI 

PRAWDZIWYCH OD NIEPRAWDZIWYCH, SZKODLIWOŚĆ 

REKLAM – PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
 

Uczniowie nie umiejący odróżniać prawdy od fałszu informacji publikowanych w 

Internecie winni być identyfikowani przez nauczycieli i wychowawców w trakcie lekcji 

wszystkich przedmiotów. Często taka postawa ujawnia się podczas przygotowania prac 

domowych i jest stosunkowo łatwa do zidentyfikowania przez oceniającego je nauczyciela . 

 

Wystarczającą reakcją jest opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji i 

– w miarę możliwości – rozpowszechnienie ich w Internecie, w portalach o zbliżonej 

tematyce.  

 

Szkoła powinna prowadzić działania profilaktyczne - edukację medialną 

(informacyjną), zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w trakcie lekcji przedmiotów 

nieinformatycznych (np. historii, języka polskiego, wychowania w rodzinie) przez wszystkie 

lata nauki ucznia w szkole. Zajęcia w szkole mogą mieć charakter kilkuminutowych 

elementów edukacji medialnej wplecionej w lekcje o innej tematyce i/lub lekcji 

ukierunkowanych na zdobywanie przez dzieci i młodzież kompetencji medialnych. 
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Załącznik nr 46 

 

ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO – PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA 

 

Najczęstszym przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem 

naruszenia praw autorskich jest użycie materiałów prawnie chronionych na stronach 

internetowych szkoły, poza zakresem dozwolonego użytku, przez jej pracowników bądź 

uczniów.  

 

W przypadku naruszeń dokonanych przez uczniów szkoła nie może występować w 

roli sędziego - dochodzenie roszczeń należy pozostawić osobom uprawnionym. Szkoła 

powinna na każdym etapie skupić się na swojej roli edukacyjno-wychowawczej poprzez 

organizację lekcji na temat praw autorskich, zwracając przy tym uwagę, że powinny one 

rzeczowo i konkretnie informować, jakie czyny są dozwolone, a jakie zabronione prawem.  

 

Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy rozważyć możliwość 

wystąpienia w roli mediatora, aby stosownie do okoliczności ułatwić stronom ugodowe lub 

inne kompromisowe zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą jest osoba 

ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy do zaprzestania naruszeń. 

Z kolei w przypadku, gdy ofiarą jest osoba spoza szkoły, szkoła może pomóc sprawcy 

w doprowadzeniu do zaniechania naruszeń i naprawienia ich skutków bez niepotrzebnej 

eskalacji sporu.  

 

Ponieważ, co do zasady dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zależy od decyzji 

uprawnionego, to uprawniony musi samodzielnie zdecydować czy zawiadamiać Policję lub 

składać powództwo. Stosownie do wskazanej wyżej roli mediatora, szkoła powinna 

zaangażować się natomiast przede wszystkim w ułatwianie zakończenia sporu bez takiej 

eskalacji.  
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Załącznik nr 47 

 

 

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SIECI, 

KOMPUTERÓW I ZASOBÓW ONLINE – PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA 

 
 

W przypadku wystąpienia incydentów zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego 

pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia go osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę 

cyfrową szkoły oraz dyrekcji. Kluczowe znaczenie ma zebranie i zabezpieczenie przez 

specjalistę dowodów w formie elektronicznej  

 

Szczegółowy opis procedur reagowania na wystąpienie w szkole różnorodnych 

zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego są zawarte w dokumencie „polityka bezpieczeństwa 

cyfrowego” danej szkoły stanowiącej element Szkolnego Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa 

Cyfrowego. W części przypadków szkoła poradzi sobie we własnym zakresie, w niektórych 

konieczne będzie skorzystanie z zewnętrznego wsparcia wyspecjalizowanych firm.  

 

Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie danej szkoły, o zaistniałej sytuacji należy 

powiadomić ich rodziców, zaś wobec nich podjąć działania wychowawcze. Jeżeli skutki ataku 

mają dotkliwy charakter, doprowadziły do zniszczenia mienia lub utraty istotnych danych (np. 

gromadzonych w e-dzienniku szkoły), należy taki przypadek zgłosić na Policję.  

 

O incydencie należy powiadomić społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, 

rodziców) i zaprezentować podjęte sprawnie działania, tak przywracające działanie aplikacji i 

sieci komputerowej w szkole, jak i wychowawczo-edukacyjne wobec dzieci.  

 

W przypadku wystąpienia strat materialnych oraz utraty danych (szczególnie danych 

wrażliwych) należy zgłosić incydent na Policji.  
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SPIS PROCEDUR POSTEPOWANIA: 
 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE 

UCZEŃ PALI PAPIEROSY, UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O 

DEMORALIZACJI. ...............................................................................................................6 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL(PRACOWNIK 

SZKOŁY) PODEJRZEWA, ...................................................................................................7 
ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCYPOD WPŁYWEM 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. ..................................7 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ 

ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH PODCZAS WYCIECZKI/ IMPREZ/WYJŚĆ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ. ............................................................................8 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU 

LUB PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY. ..9 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA 

TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK. . 10 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA 

, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK.

 ............................................................................................................................................. 11 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA 

, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NIEBEZPIECZNE NARZĘDZIA, PRZEDMIOTY.

 ............................................................................................................................................. 12 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI 

WYCHOWAWCZE. ............................................................................................................ 13 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SPORNYCH (KONFLIKTOWYCH). 14 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA. ....... 15 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AGRESYWNYCH 

ZACHOWAŃ W SZKOLE LUB tzw. FALI ........................................................................ 16 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI 

OSOBISTEJ  PRACOWNIKA SZKOŁY. ............................................................................ 17 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA, GDY UCZEŃ UNIEMOŻLIWIA  

PROWADZENIE LEKCJI. .................................................................................................. 18 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z 

TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH NOŚNIKÓW DŹWIĘKU I OBRAZU W 

CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH. ........................................................................................ 19 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU 

KARALNEGO  LUB PRZESTĘPSTWA. ............................................................................ 20 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ 

CZYNU KARALNEGO. ...................................................................................................... 21 
LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA ........................................................................................ 22 

NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PSZOWIE ........................................ 22 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA SZKOŁY W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA 

W RODZINIE. ..................................................................................................................... 25 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA FAKTU 
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