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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 
w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r., poz. 214). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania  
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. z 2019 r., poz. 323).  

 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. nr 35 poz. 
228 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 773). 

 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. Nr 35, poz.230 z późniejszymi zmianami). 

 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24 poz. 198). 

 

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 
 

7. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r.  
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich. 

 

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

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r.  
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz.226). 

 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002, Nr 51, poz.458 oraz Dz.U. 2003, Nr 210, poz. 2041). 

 

11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). 
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ZASADY OGÓLNE 
 

1. Reagować na każde naganne zachowanie, by uczniowie wiedzieli, że nie mają prawa tak się 
zachowywać, 

 
2. Reagować w sposób przekazujący troskę o dziecko a nie potępianie go, 

 
3. Wspierać nauczycieli i rodziców oraz tzw. „neutralnych uczniów”, 

 
4. Odróżniać konkretne nieaprobowane zachowanie od nieakceptacji osoby, 

 
5. W konkretnej sytuacji interwencji stosować komunikat „Chcę wam pomóc, nie zgadzam się, 

żebyś dokuczał, wyszydzał”, „Chcę pomóc a nie osądzać”, 
 

6. Mówić jasno, co widziałeś, widzisz, opisać zachowanie ucznia, 
 

7. Dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, nie negować 
wypowiedzi, podsumowując jak go zrozumiałeś, 

 

8. W przypadku milczenia ucznia ponownie przedstawić chęć pomocy, przybliżyć cel działania, 
np. przeciwdziałania przemocy, narkomani, itd. 

 
9. Powiedzieć uczniowi o możliwościach pomocy i konieczności zmiany jego zachowania, 

 
10. Informować ucznia o zamiarze rozmowy z rodzicem, 

 
11. Wyjaśnić, dlaczego kierujemy ucznia do specjalisty, np. „żeby pomóc Ci lepiej radzić sobie”, 

 
12. Podczas rozmowy uważnie słuchać i mówić tyle ile konieczne, jeśli uczeń milknie najlepiej 

zadawać pytania otwarte np. „Czy chcesz mi o tym powiedzieć”, „Rozumiem, że było Ci 
przykro”, Chodzi o to, by poprzez takie postępowanie nawiązać kontakt i zyskać zaufanie 
konieczne w dalszej współpracy. 
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I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA 

TERENU SZKOŁY 

 
1. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia nauczyciel wpisuje w dzienniku 

nieobecność na lekcji oraz powiadamia wychowawcę (w przypadku nieobecności wychowawcy 

powiadamia pedagoga lub psychologa). 

2. Wychowawca podejmuje działania mające na celu ustalenie przyczyn opuszczenia szkoły  

i miejscu pobytu ucznia. 

3. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, w przypadku braku kontaktu wzywa 

Policję. 

4. Wychowawca wzywa rodziców i przeprowadza rozmowę w obecności ucznia (sporządza 

notatkę). Zobowiązuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania szkoły a rodziców do 

kontrolowania frekwencji. 

5. W przypadku, gdy szkoła wyczerpie dostępne środki oddziaływań wychowawczych dyrektor 

szkoły powiadamia organ prowadzący. 

 
 

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIOWSKIEGO 

Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy- każdy 

nauczyciel, który jest jego świadkiem wykonuje następujące czynności: 

1. Organizuje pomoc w zależności od potrzeb, zawiadamia rodziców, dyrektora o wypadku. 
2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę 

uczącego w najbliższej sali, 
3. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń – 

miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu, 
4. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych, gdy nie ma w szkole dyrektora 

(wicedyrektora) nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. 
5. Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki, biwaku stosowną decyzję podejmuje kierownik 

imprezy i odpowiada za nią. Ma również obowiązek powiadomienia o wypadku dyrektora szkoły, 
rodziców ucznia oraz udzielenia pierwszej pomocy lub wezwania karetki pogotowia. 

6. O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten należy 
odnotować w dzienniku lekcyjnym, podając datę i godzinę powiadomienia rodziców oraz formę 
kontaktu. Powiadamia nauczyciel pod opieką, którego był uczeń, wychowawca lub dyrektor 
szkoły. 

7. Przy lekkich urazach (brak wyraźnych obrażeń – lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie 
skaleczenie), nauczyciel opatruje ranę, rodzic może zabrać dziecko do domu. Jeżeli nie może 
odebrać dziecko przebywa pod opieką nauczyciela. 

8. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy, ryzyko 
utraty przytomności, trudności w oddychaniu) należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (wzywa 
dyrektor szkoły lub nauczyciel). 

9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie Policję, 
Prokuraturę, organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę. 



Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Domaszowicach 
 

 

6 
 

10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 
niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego 

 

 
III. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA 

 
1. Natychmiastowa słowna i stanowcza reakcja na zaistniałą sytuację, tzn.: 

- Rozdzielenie uczniów i odizolowanie sprawcy od ofiary, 
- Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu, a w przypadku ich nieobecności 

w szkole, dyrektorowi 
- Udzielenie poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga. 

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym  
z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn- 
konfrontacji zdarzenia. Rozmowa ma na celu, przypomnienie panujących zasad oraz 
konsekwencjach w przypadku powtórzenia zachowania. 

3. Nauczyciel bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców (zarówno sprawcy 
jak i ofiary zdarzenia). 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę w dzienniku oraz punkty 
ujemne z zachowania. 

5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno 
uczeń jak i rodzic. 

6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej pedagog lub dyrektor szkoły 
zgłasza sprawę agresji fizycznej na Policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec 
agresora. 

7. W przypadku niewłaściwego zachowania pomimo uwag i punktów ujemnych ma miejsce 
rozmowa z dyrektorem szkoły. 

8. Za niewłaściwe zachowanie stosuje się: 
- upomnienie (udziela wychowawca na forum klasy lub dyrektor szkoły na forum szkoły) stosuje 
się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Upomnienie nie 
powoduje natychmiastowego obniżenia oceny z zachowania, lecz ma wpływ na ocenę  
z zachowania na koniec semestru. Jest odnotowane w dzienniku szkolnym i zeszycie uwag. 
- nagana (udziela wychowawca na forum klasy lub dyrektor szkoły na forum szkoły) skutkuje 
natychmiastowym obniżeniem oceny z zachowania i odpowiednim wpisem w dzienniku 
szkolnym i zeszycie uwag. Stosuje się ja w przypadku znacznego złamania reguł i zasad 
panujących na terenie szkoły, bądź czynu o bardzo dużej szkodliwości. 
 
 

IV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA 

UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA (agresja słowna) 

1. W przypadku agresji ucznia w stosunku do nauczyciela, stara się on spokojnym, ale 
nieznoszącym sprzeciwu głosem wyjaśnić, że jest to zachowanie niestosowne, że zostały 
przekroczone jakieś normy zachowania. 

2. Nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia zapisując także świadków. 
3. Rozmawia z uczniem i wspólnie starają się znaleźć rozwiązanie oraz informuje go  

o konsekwencjach postępowania zgodnie ze statutem szkoły. 
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4. Informuje wychowawcę o zachowaniu. 
5. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych nauczyciel powiadamia wychowawcę, 

pedagoga oraz rodziców. 
6. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę w dzienniku oraz punkty 

ujemne z zachowania. 
7. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno 

uczeń jak i rodzic. 
 
 

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA 

UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA (agresja fizyczna) 

1. Natychmiastowe powiadomienie wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, rodziców. 
2. W każdym przypadku zawiadomienie Policji. 
3. Konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 
4. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. prace 

społeczne). 
 

 
VI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DŁUGIEJ ABSENCJI UCZNIA I  WAGARY 

1. Każdy nauczyciel systematycznie odnotowuje i kontroluje frekwencję uczniów. 
2. Rodzic lub uczeń jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć wychowawcy klasy 

informację dotyczącą absencji. 
3. W przypadku barku informacji- po upływie 14 dni wychowawca telefonicznie lub pisemnie 

kontaktuje się z rodzicem z prośbą o przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem 
i uczniem, przypomina rodzicowi obowiązującą procedurę (odnotowuje spotkanie i rozmowę 
w dzienniku lekcyjnym i wypełnia „arkusz rozmowy z rodzicem”. 

4. Jeżeli rodzic się nie zgłasza lub sytuacja powtarza się, wychowawca zgłasza ten fakt 
pedagogowi szkolnemu. Pedagog telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicem ucznia, 
prosi o przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem i uczniem (odnotowuje ten 
fakt w dzienniku pedagoga szkolnego i wypełnia arkusz). 
 
 

Jeżeli rodzic nie zgłasza się lub sytuacja się powtarza pedagog szkolny powiadamia o problemie 
dyrektora szkoły (odnotowuje ten fakt w dzienniku pedagoga szkolnego). Dyrektor szkoły pisemnie 
zaprasza rodzica w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej oraz informuje o możliwościach 
działania prawnych. Następnie dyrektor wysyła pisemne upomnienie w sprawie regularnego posyłania 
dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli upomnienie nie przynosi zamierzonego skutku dyrektor wysyła wniosek 
o wdrożenie postępowania przymusowego do organu prowadzącego szkołę. Równocześnie powiadamia 
policję i sąd rodzinny o nie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia. 
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VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA POSIADANIA 

NARKOTYKÓW LUB ROZPRWOWADZANIA NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIA NA 

TERENIE SZKOŁY 

1. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły i rodziców. 
2. Powiadomienie Policji. 
3. W czasie oczekiwania na przybycie Policji uczeń przebywa w odosobnieniu pod opieką 

nauczyciela. 
4. Wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą zdarzenie, którą podpisuje rodzic. 

 

 
VIII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD 

WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 

1. Gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub alkoholu, 
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić pedagoga i wychowawcę klasy, 

2. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów na bezpieczeństwo nie pozostawia go 
samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie. 

3. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wzywa Pogotowie Ratunkowe 
4. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrekcji szkoły oraz rodzicom 

(prawnym opiekunom) z którymi przeprowadzają rozmowę. 
5. Dyrekcja telefonicznie powiadamia Policję, gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, a jest 

on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 
zdrowiu innych osób. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki nieodpowiedniego zachowania ucznia na terenie szkoły 
dyrektor powiadamia Policję (specjalista ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny 

7. Po zdarzeniu wychowawca, pedagog lub nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, 
8. W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuję ocenę naganą. 
Pedagog, psycholog lub wychowawca przekazuje rodzicom adresy specjalistycznych instytucji  

w celu uzyskania pomocy. 

 

 
IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRZEMOCY FIZYCZNEJ WZGLĘDEM 

UCZNIA I NARUSZENIA JEGO GODNOŚCI OSOBISTEJ 

1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracowników szkoły śladów przemocy 
fizycznej, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub w razie jego 
nieobecności pedagoga szkolnego albo dyrekcję szkoły. 

2. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z uczniem. 
3. Ogólnych oględzin dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora, sporządzając odpowiednia 

notatkę. 
4. W zależności od stanu zdrowia ucznia należy zawiadomić rodziców, wezwać Pogotowie 

Ratunkowe, Policję. 
5. Wychowawca lub pedagog szkolny sporządza protokół w obecności rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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X. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA 

SZKOLNEGO I PRYWATNEGO NA TERENIE SZKOŁY 

1. Uczeń w sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia społecznego lub prywatnego jest 
zobowiązany do poinformowania o tym wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub innego 
pracownika szkoły. 

2. Uczeń, który zniszczył, uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu na okoliczności, 
zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu 
pracownikowi szkoły. 

3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, jest zobowiązany 
zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

4. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest zobowiązany zgłosić 
szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

5. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia (zniszczenia) mienia 
szkolnego lub prywatnego powiadamia: wychowawcę ucznia, (jeżeli nim nie jest), pedagoga 
szkolnego, dyrektora, pracownika administracji, (jeżeli zostało zniszczone mienie szkolne), 
rodziców lub prawnych opiekunów. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może też 
skierować ucznia do pedagoga szkolnego. 

7. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą podejmują decyzje o sposobie 
zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy. 

8. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą, powiadamia rodziców o konsekwencjach 
czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 

9. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia wyrządzonych szkód 
lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

10. Rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych szkodliwych 
zachowań. 

11. W przypadku konieczności pokrycia kosztów lub naprawy zniszczonego mienia rodzice lub 
opiekunowie proszeni są o rozmowę z pedagogiem, podczas której ustala się kwotę lub inny 
sposób naprawienia wyrządzonej szkody. 

12. Jeżeli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa rodziców 
(opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się ustaleń. 

13. Procedura nie obowiązuje w przypadku mienia prywatnego, którego posiadanie w szkole jest 
zabronione i za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

14. W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje uczniów 
klasy, w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia. Jeżeli osoba winna nie 
zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia całkowitego kosztu naprawy 
zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy. 

 

XI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY. 
 

1. Uczeń ma obowiązek zawiadomić o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu tego faktu. 
2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia i przeprowadza akcję „szukam”, która polega na 

opróżnieniu przez uczniów kieszeni i tornistrów oraz przeprowadza rozmowę z grupą  
o konsekwencjach czynu. 
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3. Nauczyciel w przypadku znalezienia rzeczy powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora 
szkoły. Pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia wychowawcę oraz 
rodziców poszkodowanego. 

4. Nauczyciel, pedagog w przypadku ustalenia sprawcy kradzieży przeprowadza a nim rozmowę, 
powiadamia rodziców (opiekunów prawnych). Następuje zadośćuczynienie pokrzywdzonemu 
(zwrot przedmiotu, przeprosiny) oraz kara zgodnie z systemem kar określonych w statucie  
i WO. 

5. W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia pedagog 
powiadamia Policję i sąd rodzinny. 

6. W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy pedagog 
spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego. 

 

 
XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO LUB 

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY 

Napastnik to osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na 
określonym obszarze, w obiekcie lub budynku. 

 
Forma alarmu: seria kilku jednosekundowych sygnałów dźwiękowych. 

 
Komunikat ostrzegawczy: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

 
1. Każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników szkoły, który zauważy zagrożenie 

(wtargnięcie napastnika na teren szkoły), będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za 
chwilę wystąpić lub otrzymał informację o zagrożeniu podejmuje decyzję o ogłoszeniu sygnału 
alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego. Wskazane jest, aby w szkole znajdowały się dwa 
odrębne źródła alarmowania w różnych miejscach placówki. 

2. Po usłyszeniu alarmu (jeżeli jest możliwa ewakuacja): 
 

Uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia tylko w przypadku bezpośredniej 
bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia. 

Poruszaj się szybko, z dala od okien budynku. 

 
W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

- zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 
- korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 
- po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, 
- zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 
- udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, 
- ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 
-  w przypadku złych warunków atmosferycznych, przeprowadź dzieci i młodzież do innego 

obiektu. 
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Po usłyszeniu alarmu: (jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa): 
- zamknij drzwi, 
- zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 
- wyłącz wszystkie światła, wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 
- połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, zachowaj ciszę, 
- jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- nie otwieraj nikomu drzwi służby ratownicze zrobią to same. 

 

Jeżeli jesteś bezpieczny to POWIADOM SŁUŻBY RATOWNICZE O WTARGNIĘCIU 

UZBROJONEGO NAPASTNIKA telefonicznie poprzez wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, 

po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać: 

miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, liczbę 
napastników, opis wyglądu napastników, ilość i rodzaj broni, (palna, długa, krótka, nóż lub inne narzędzie 
ostre, urządzenia wybuchowe), swoje imię i nazwisko, nr telefonu, z którego dzwonisz. 
 
Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać. 
 
Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997. 

 
Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe 
informacje, tj.: 
- ile osób opuściło budynek, 
- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 
- pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 
- gdzie ostatnio był widziany agresor, czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 
 

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 
bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie  
z napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

 
Podczas działań służb ratowniczych: zachowaj spokój, stosuj się do wszystkich poleceń służb, nie 
trzymaj nic w rękach, nie zadawaj pytań podczas ewakuacji, unikaj gwałtownych ruchów, 
alarmujących gestów itp., poddaj się kontroli bezpieczeństwa, jeżeli posiadasz istotne informacje o 
napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym. 

 
Odwołanie alarmu następuje tylko przez osobę kierującą akcją lub dyrektora szkoły. Po 
zakończeniu akcji: 
- sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek 
- o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, 
- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 
- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/opiekunów/ osoby upoważnione. 
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UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

 
WAŻNE NUMERY ALARMOWE: 

 
112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Straż Pożarna 

997 Policja 

 
 
 
Procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego". 

Informacja o podłożeniu bomby: 

Zachowaj spokój! 
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

- słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej 
- jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę, jeżeli nie spróbuj zapisywać informacje, 
- zwróć uwagę na szczegóły (głos, nawyki mówiącego, dźwięki w tle) 
- nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki 
- jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji – zapisz nr dzwoniący 
- po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń: 

997 lub 112 
 

2. Jeżeli to wiadomość pisemna, zabezpiecz ja tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją policji. 
3. Powiadom Dyrektora Szkoły oraz pracowników i uczniów w sposób niewywołujący paniki. 
4. Dyrektor: 

- informuje organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o zdarzeniach  
i podjętych działaniach, 
- ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą 
- wyznacza osoby do zabezpieczenia ważnych dokumentów 

5. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 
6. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 
7. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 
8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji. 
 

Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 
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Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

 UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 997- policja,112. 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

4. Powiadom o zagrożeniu Dyrektora szkoły, personel oraz uczniów, w sposób 
niewywołujący paniki! 

5. Dyrektor: 

- informuje organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o zdarzeniach i podjętych 
działaniach, 

- ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą, 
- wyznacza osoby do zabezpieczenia ważnych dokumentów, 
- zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu prądu. 

6. Otwórz okna i drzwi. 

7. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

8. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 
komórkowych). 

9. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

 
Po wybuchu bomby: 

 

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

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 997 lub112. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź 
przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

 
W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji. 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego 

w Domaszowicach 
 

 

14 
 

Załączniki: 
 
1. PROTOKÓŁ  
 
Dnia …………. na ciele dziecka ………………………..………………… stwierdzono krwawe wybroczyny 

w okolicach …………………………………...……………………………………, zasinienia w okolicach 

……………………………….…………….…………………………….. .  Na pytanie co się stało dziecko 

(nie) odpowiada  

„……………………………………………………………………………………………………………………” 

„……………………………………………………………………………………………………………………” 

„……………………………………………………………………………………………………………………” 

„……………………………………………………………………………………………………………………” 

(Piszemy co mówi dziecko, ta notatka powinna się znaleźć w aktach dziecka). 

1. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, 
wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić policję. 

2. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca lub pedagog szkolny 
rozmawia z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia/uczennicy. Następnie 
sporządza protokół zajścia. 

3. W szczególnych przypadkach zawiadamiają Sąd Rodzinny i policję (wniosek 
dyrekcji o wgląd w sytuację rodziny). 
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2. NOTATKA Z WSTĘPNYCH OGLĘDZIN UCZNIA – OFIARY AGRESJI: 

 

Dnia…………………. na ciele dziecka …………………………………….…………………. stwierdzono 

krwawe wybroczyny w okolicach 

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

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

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

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

zasinienia w okolicach ………………………………………………….……………………… 

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

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

……………………………………………..…………  

na pytanie co się stało dziecko (nie) odpowiada „ ...…………………………………………… 

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

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

………………………………………..………… 

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

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

…………………….….” (piszemy, co mówi dziecko). 

 

 

 

     Oględzin dokonał              Notatkę sporządził 

…………………………….     …………………………………. 

 
 


