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Wykaz procedur: 

I. Procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i pozalek-

cyjnych. 

II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzi-

nie. 

III. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demorali-

zacją. 

IV. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprze-

mocy. 

V. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzają-

cego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych. 

VI. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego. 

VII. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji. 

VIII. Procedura postępowania nauczycieli z uczniem przewlekle chorym. 

IX. Procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły. 

X. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia napastnika na 

teren szkoły. 

XI. Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły. 

XII. Procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego. 

XIII. Ogłoszenie alarmu bombowego. 

XIV. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki. 
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Podstawy prawne stosowanych procedur:  
 
 Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 

1982 r. nr 35 poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002 r. nr 11 poz. 109 z) oraz 
przepisy wykonawcze w związku z ustawą.  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 z późn. zm.). 

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

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30 poz. 179 z późn. zm.). 
 Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich.  

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

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 
form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowaw-
czej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 
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I. Procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniów 

w trakcie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych 

 

1. PROCEDURY PRZEBYWANIA W BUDYNKU SZKOŁY: 
 

 Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli pracowników sekre-
tariatu.  

 Osoby wchodzące do szkoły dzwonią wideodomofonem do sekretariatu szkoły – pra-
cownik sekretariatu decyduje o możliwości wejścia (osoba wchodząca podaje imię, na-
zwisko oraz cel wizyty w szkole).  

 
2. PROCEDURY ROZPOCZYNANIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH: 
  

 Obowiązkowe zajęcia szkolne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o godzinie 
15.15. 

 Uczniowie, którzy są na terenie szkoły przed zajęciami, powinni udać się do świetlicy, 
biblioteki szkolnej, lub kawiarenki internetowej.  

 Zajęcia dodatkowe na terenie szkoły mogą odbywać się w czasie funkcjonowania szkoły, 
tj. między 7.00 a 21.00.  
  

3. PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 
  

 Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godz. 8.00 i trwają do godz. 15.15, zgodnie z planem 
zajęć uczniów.  

 Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji – 8.00 do końca ostatniej go-
dziny lekcyjnej –15.15, zgodnie z planem zajęć uczniów.  

 Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.  
 Uczniowie pozostają na terenie szkoły w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno 

im samowolnie oddalać się poza jej teren.  
 Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bie-

żąco notuje spóźnienia.  
 Zmiany w planie lekcji ustala wicedyrektor szkoły. Uczeń o tych zmianach jest infor-

mowany przez umieszczenie tych zmian na tablicy ogłoszeń oraz na stronie interneto-
wej szkoły. 

 Po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani pozostawić porządek w sali; od-
powiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

 Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich 
uczniów na początku września.  

  
  
4. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI 

ZDROWOTNE NA LEKCJI: 
  

 W przypadku zgłoszenia przez ucznia dolegliwości podczas lekcji nauczyciel podejmuje 
następujące działania:  
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a) kieruje ucznia w obecności innej osoby do pielęgniarki szkolnej, która udziela po-
mocy, a w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi i ustala 
z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia,  

b) w przypadku nieobecności pielęgniarki kieruje ucznia w obecności innej osoby do 
sekretariatu szkoły. Pracownik sekretariatu powiadamia telefonicznie rodziców i w 
porozumieniu z nimi ustala dalsze działania, a w razie konieczności wzywa pogoto-
wie.  

 W przypadku, gdy kontakt telefoniczny z rodzicami/prawnymi opiekunami jest niemoż-
liwy a stan zdrowia dziecka jest niepokojący, pielęgniarka lub pracownik sekretariatu 
wzywa pogotowie, uprzednio informując o tym zdarzeniu dyrektora lub wicedyrektora 
szkoły. 

 Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność, 
doznał urazu głowy lub jamy brzusznej lub ma silne dolegliwości bólowe:  

a) nauczyciel wzywa służby ratownicze i powiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrek-
tora o zaistniałej sytuacji,  

b) pielęgniarka lub dyrektor powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka.  

 Uczeń chory nie może pozostać bez opieki. 
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II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji  

podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie 
 

            Krzywdzenie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, 
które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka (definicja WHO).  
           Zawsze pierwszym obowiązkiem osoby, która dowiaduje się że dziecko jest krzywdzone 
jest zatrzymanie krzywdzenia. Interwencja prawna w sytuacji krzywdzenia dziecka rozumiana 
jest jako powiadomienie odpowiednich instytucji: policji, prokuratury, sądu rodzinnego i nie-
letnich o przestępstwie lub zagrożeniu dobra dziecka w celu podjęcia przez te instytucje działań 
w ramach swoich obowiązków służbowych. Działania te zapobiegną krzywdzeniu dziecka, 
spowodują wyciągnięcie odpowiedzialności w stosunku do sprawcy i wesprą dziecko i rodzinę 
w sytuacji kryzysu. 
          Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” dyrektor, pedagog, nauczyciel-wychowawca– jako 
przedstawiciel oświaty – może wszcząć procedurę przez wypełnienie formularza „Niebieska 
Karta – A” (załącznik do procedury) i w ciągu 7 dni przekazać go przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec 
dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadzić należy w 
obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobą, wobec której istnieje po-
dejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wobec dziecka, jest któraś z tych osób, to działania z 
udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby mu najbliższej i pełnoletniej oraz – w 
miarę możliwości – w obecności psychologa. Formularz powinien być wypełniony podczas 
rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Rozmowa taka może odbyć się w placówce 
oświatowej lub w miejscu pobytu tej osoby. 
 
1. ZASADY POSTĘPOWANIA SZKOŁY W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYW-

DZENIA DZIECKA W RODZINIE: 
 
 Zasady postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie 

a. Nauczyciel: 
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy w 
rodzinie nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację 
wychowawcy klasy / dyrektorowi szkoły.     

b. Wychowawca: 
1. Przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia, że 

bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, 
zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa. Informuje również o ko-
nieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wycho-
wawca ucznia nie komunikującego się werbalnie zgłasza sprawę do rozpatrzenia 
przez zespół pomocy psych.-pedag. 

2. Nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie 
dziecka np. konieczności przebadania dziecka przez lekarza oraz o konsekwencjach 
prawnych stosowania przemocy wobec córki/syna.  

3. Sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości stan zdrowia, uzyskane 
informacje oraz podjęte przez siebie działania.  

4. W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację 
dziecka z zespołem klasowym, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akcepta-
cji. 



7 
 

5. Systematycznie współpracuje z rodzicami i nauczycielami uczącymi dziecko. 
c. Wychowawca we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi  

z dzieckiem (z zespołem pomocy psych.-pedag.): 
W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki re-
presji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka i że możliwa jest współpraca z 
rodzicami: 
1. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zebranie 

zespołu pomocy psych.-pedag.   
2. W ramach pracy zespołu zawiera z rodzicami kontrakt o współpracy na rzecz poprawy 

sytuacji dziecka i rodziny. 
3. Podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku: 

a. wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej 
poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły, 

b.  wspierania rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących np. poradnictwo, 
konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, 
grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych, 

c. pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie procedur 
mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów, 

d. zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących: poradnic-
two i warsztaty w zakresie metod poszukiwania prac, zorganizowani pomocy fi-
nansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w szkole itp. 

4. Upoważniony przez dyrektora szkoły wypełnia „Niebieską Kartę Część A” wszczyna-
jąc tym samym procedurę „Niebieskiej Karty”. 

5. Oddelegowany przez dyrektora szkoły bierze czynny udziale w pracach zespołu inter-
dyscyplinarnego, który stworzy zintegrowana strategię pomocy, monitoruje sytuację 
dziecka i rodziny. 

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych 
przez szkołę wychowawca upoważniony przez dyrektora szkoły lub dyrektor składa 
niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Policji, Prokuratury lub 
wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
 

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka: 
1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez nauczyciel powiadamia policję, wydział ro-

dzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestęp-
stwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie. 

2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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III. Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 

 

1. UŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, NIERZĄD 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alko-
holu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania 
świadczące o demoralizacji, należy podjąć następujące kroki: 

 
 Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.  
 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  
 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza 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 może zaproponować rodzicom 
skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 
terapeutycznym.  

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 
(specjalistę ds. nieletnich).  

 Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem 
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 
instytucji.  

 Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a 
nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 
postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.  

 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 
zgodnie z art.304 §2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  

 
 

2. UCZEŃ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA TERENIE 
SZKOŁY 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń bę-
dący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, powinien 
podjąć następujące kroki: 
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 Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  
 Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  
 Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej.  
 Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki 
służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje 
lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły.  

 Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 
pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim 
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia 
do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas 
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

 Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

 Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 
wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 
 

3. ZNALEZIENIE NARKOTYKU NA TERENIE SZKOŁY 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 
wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

 
 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 znaleziona substancja należy.  

 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.  
 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  
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4. PODEJRZENIE POSIADANIA NARKOTYKU 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk: 

 
 Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 
związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla policji.  

 swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 
wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

 W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

 Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje 
ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel 
dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 
spostrzeżeniami. 

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

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  
 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  
 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia;  
 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie 
ukończył 17 lat.  
Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń po 
ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks postępowania karnego.  
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.  
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, 
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 
ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).  
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5. CZYN KARALNY LUB PRZESTĘPSTWO 

 W przypadku dokonania czynu karalnego lub przestępstwa przez ucznia nauczy-
ciel zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 
 Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  
 Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  
 Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  
 Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,  
 Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 
nikomu znana,  

 Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

 

6. OFIARA PRZESTĘPSTWA 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

 
 Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,  
 Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  
 Powiadomienie rodziców ucznia,  
 Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 
zdarzenia.  

 
 

7. ZNALEZIENIE NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHO-
WYCH LUB INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywa-
jącym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przed-
miotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.  

Procedury szczegółowe: 

 Nauczyciel: 
a) do czasu przybycia policji w miarę istniejących możliwości zabezpiecza zagro-

żone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania sie-
bie i innych osób na niebezpieczeństwo.  

b) powiadamia dyrektora szkoły.  
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c) W żadnym wypadku nie dotyka znalezionych materiałów, pakunków nieznanego 
pochodzenia.  

 Dyrektor: 
a) Celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły ogłasza 

ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  
b) Powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję). 
c) W przypadku nieobecności na terenie szkoły dyrekcji, obowiązek powiadomienia 

służb ratowniczych spoczywa na nauczycielu.  
d) Po przybyciu policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.  

 

 Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły winni bezwzględnie wykonywać polecenia 
służb przeprowadzających akcję ratowniczą. 

 
 

8. METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 
 

 W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują   
współpracę. 

 Koordynatorem współpracy są pedagog szkolny oraz wychowawcy klas. 
 Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje 

się szkoła/placówka. 

 W szkole funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany przez MOPS w skład, którego 
wchodzi pedagog szkolny (w ramach swoich obowiązków) i jeden z nauczycieli wyzna-
czony przez dyrektora. Zespół zajmuje się zapobieganiem przemocy w rodzinie. 

 W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 
a) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specja-

listami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz 
demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

b) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów, m.in. na temat odpo-
wiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 
wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeń-
stwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

c) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły o znamionach przestępstwa, sta-
nowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji 
dzieci i młodzieży, 

d) udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

e) wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związa-
nych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i 
przestępczości nieletnich.  

 

  



13 
 

UWAGA ! 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach (...)” 
albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytu-
acji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w 
szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracow-
nikiem szkoły. 

W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły. 
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IV. Procedura postępowania nauczycieli 

w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy 

 

W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy należy podjąć 
następujące działania: 

1. Ustalić okoliczności zdarzenia. 

 Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane   
 i udokumentowane. 

 Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest wychowawcą, powinien 
przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkol-
nego i dyrektora. 

 Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zda-
rzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

 Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych 
świadków. 

 Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy 
w procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki. 

2. Zabezpieczyć dowody. 

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

 Sprawdzić, czy ofiara cyberprzemocy potrafi wskazać sprawcę bądź przynajmniej 
ma przypuszczenie, kto może nim być. 

 Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi 
w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. 

 W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, usta-
lić należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

3. Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący w 
szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej 
uwagi powinien podjąć dalsze działania: 

 Przeprowadzić rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu. 
 Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka. 
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 Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym przypadku 
można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowa-
nie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

4. Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

 Umożliwić wsparcie psychiczne. 

 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zacho-
wać, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji 
prześladowania. 

 Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy 
nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, bądź odwetowe ze 
strony sprawcy. 

 Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani  
o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi 
pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyja-
śnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a 
także, jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psy-
chologa, pedagoga). 

5. Sporządzić dokumentację z zajścia. 

 Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej ·z rozmów 
ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 
powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział 
i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 

 Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on 
podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

 Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 
dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

6. Powiadomienie sądu rodzinnego i policji: 

Wiele przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji 
i powinno być rozwiązywane przy użyciu dostępnych w szkole środków wychowawczych. 
Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.  

 Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się 
do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły 
powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie 
jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka. 

 Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wy-
chowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, 
spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezul-
tatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o 
podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich. 
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 W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dy-
rektor szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji. Poważne przypadki cyber-
przemocy, przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje 
seksualne, publikowanie nielegalnych treści, itp.) powinny bezwzględnie zostać 
zgłoszone na policję. 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.  
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V. Procedura postępowania w przypadku agresywnego za-
chowania ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych 

1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez rozmowę z 
uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy za-
wiadamia pedagoga, dyrektora lub wychowawcę o zaistniałej sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do 
gabinety pedagoga szkolnego. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie bezpie-
czeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy szkolnej 
lub czytelni. 

4. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 
5. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie 

fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie rodziców ucznia i 
(lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego. 

6. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga w celu dobra-
nia odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

7. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej 
współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 
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VI. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego 
się od realizacji obowiązku szkolnego 

1. Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów. 
2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych. 
3. Wychowawcy klas oddają do pedagoga zestawienia frekwencji za dany miesiąc do 10 – tego 

każdego miesiąca. 
4. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie ustalonym w Sta-

tucie Szkoły. 
5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 

powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
6.  Informacja może być przekazana telefonicznie lub listownie. Rodzice mogą też być popro-

szeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. 
7. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą – wychowawca zgła-

sza fakt pedagogowi szkolnemu. 
8. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia. 
9. Pedagog wysyła drogą listowną z poręczeniem odbioru, upomnienie (załącznik nr 1) o regu-

larnym posyłaniu dziecka do szkoły.  
10. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze 

w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 
11. W sytuacji, gdy uczeń (do 18 roku życia) w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkol-

nego, dyrektor szkoły pisemnie informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w 
Golubiu-Dobrzyniu o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego (załącznik nr 2). Przez 
niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w 
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach. 

12. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając tym demoralizacji 
ucznia. 

13. W przypadku ucznia pełnoletniego, procedurę postępowania określa Statut Szkoły – roz-
dział 4 § 82. 

 
Załączniki: 
1. Upomnienie o regularnym posyłaniu dziecka do szkoły (załącznik nr 1). 
2. Wzór pisma do Sądu z informacją o nie realizacji obowiązku szkolnego (załącznik nr 2). 
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VII. Procedura postępowania nauczycieli z uczniem 
przewlekle chorym 

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat 
jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu. 

2. Określić formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
3. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w zakre-

sie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów 
czy ataku choroby. 

4. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod 
oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do obję-
cia do różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczy-
ciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 
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VIII. Procedura postępowania z uczniem, który ma dole-
gliwości zdrowotne na lekcji 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia dolegliwości podczas lekcji, nauczyciel podejmuje 
następujące działania: 

 
 kieruje ucznia w obecności innej osoby, do pielęgniarki szkolnej, która udziela pomocy, 

a w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i ustala z nimi dal-
sze postępowanie w sprawie ucznia, 
 

 w przypadku nieobecności pielęgniarki kieruje ucznia do sekretariatu szkoły – pracow-
nik sekretariatu powiadamia telefonicznie rodziców i w porozumieniu z nimi ustala dal-
sze działania, a w razie konieczności wzywa pogotowie. 

 
2. W przypadku, gdy kontakt telefoniczny z rodzicami/prawnymi opiekunami                                 

jest niemożliwy, a stan zdrowia dziecka jest niepokojący, pielęgniarka lub pracownik sekre-
tariatu wzywa pogotowie, uprzednio informując o zdarzeniu Dyrektora lub Wicedyrektora 
szkoły. 

 
 

  



21 
 

IX. Procedura postępowania w razie wypadku na terenie 
szkoły 

 
1. Każdy pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku powinien  

niezwłocznie:  
a) zapewnić poszkodowanemu opiekę,  
b) udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości),  
c) sprowadzić fachową pomoc medyczną (w razie potrzeby). 

2. W dalszej kolejności pracownik powiadamia: dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor szkoły (pod jego nieobecność – zastępca lub wyznaczony pracownik szkoły) po-

wiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 
4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku. 
5. Dyrektor szkoły powiadamia szkolnego inspektora bhp. 
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X. Procedura postępowania w przypadku ataku terrory-
stycznego, wtargnięcia napastnika na teren szkoły 

 
1. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły – pięć krótkich dzwonków.  
2. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku 

ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren pla-
cówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników pla-
cówki, wówczas, gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie zagroże-
nie może za chwile wystąpić lub taka informację o zagrożeniu otrzymał.  

3. Jeśli to możliwe, uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. Zo-
staw wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. Ewakuuj się blisko ściany, nie 
wychodź na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blo-
kowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z 
przodu.  

4. Wyłącz zawór gazu.  
  

Podczas ewakuacji:  

1. Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę.  
2. Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu 

na twoje bezpieczeństwo.   
3. Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.  
4. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież 

do innego, wcześniej ustalonego obiektu.  
  

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:  

1. Zamknij drzwi.  
2. Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami.  
3. Wyłącz wszystkie światła.  
4. Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Jeśli możesz, powiadom służby, informuj na 

bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz go.   
5. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.  
6. Zachowaj ciszę.  
7. Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 

bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napast-
nikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.  

8. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.   

9. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifiko-
wanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwa-
nia).  
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10. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.  

11. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 
cenne dla służb ratowniczych.  

12. Staraj się uspokoić dzieci i młodzież– zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emo-
cjami.   

13. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:  

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

 nakaż uczniom położyć się na podłodze.   

14. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyter-
rorystycznej.  

  

Podczas działań służb ratowniczych:  

1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfi-
kowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.  

2. Zachowuj ciszę.  
3. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same.  
4. Stosuj się do wszystkich poleceń służb.  
5. Nie trzymaj nic w rękach.  
6. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji.  
7. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów.  
8. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa.  
9. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowni-

czym.  
10. Nauczycielu – po zakończeniu akcji:  

 sprawdź obecność uczniów w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek,  
 o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,  
 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,  
 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.  
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XI. Procedura postępowania w przypadku użycia 
broni palnej na terenie szkoły 

 
 Nauczycielu! W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:  

1. Nakaż uczniom położyć się na podłodze.   
2. Staraj się uspokoić młodzież.  
3. Dopilnuj, aby uczniowie nie odwracali się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się.  
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby uczniowie wykonywali je spokojnie –  gwał-

towny ruch może zwiększyć agresję napastników.   
5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.  
  

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.   

Po opanowaniu sytuacji:  

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

 zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych  
 udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,  
 w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytu-

acji działania.  
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XII. Procedura postępowania w czasie 

zagrożenia bombowego  

 
1. JAK ZACHOWAĆ SIĘ PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU 

LUB GROŹBIE PODŁOŻENIA „BOMBY”: 

 Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń po-
licji.  

 Ciekawość może być niebezpieczna - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagro-
żonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono 
osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.  

 Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, 
zgodnie z planem ewakuacji szkoły.  

Informacja o podłożeniu bomby  

 Jeżeli jest to informacja telefoniczna:  
a) słuchaj uważnie,  
b) zapamiętaj jak najwięcej,  
c) jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać infor-

macje,  
d) zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki 

w tle,  
e) nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,  
f) jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten nu-

mer, 
g) jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz 

ją Policji.  
 Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.  
 Zaalarmuj dyrektora szkoły.  
 Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.   
 Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób niewywołujący paniki! 
 Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

  
UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamó-
wek itp.  

 Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  
 Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.   
 W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.  
 W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,  
 Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu, 
 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

  
2. WYKRYCIE / ZNALEZIENIE BOMBY (PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU) 
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 Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.  
 UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.  

 Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:   
 Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeń-
stwo.  

 Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób niewywołujący paniki!  
 Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.  
 Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  
 Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.   
 Otwórz okna i drzwi.  
 Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.  
 Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, tele-

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

 
3. PO WYBUCHU BOMBY:  

 Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju za-
grożenia spowodował wybuch.  

 Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.  
 Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.  
 Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowa-

dzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.  
 W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowied-

nie do sytuacji.  
 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń  
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XIII. Ogłoszenie alarmu bombowego 

 

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.  

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, 
pogotowie energetyczne.  

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie 
akcją.  

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomiesz-
czeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod 
kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie 
zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w 
danej instytucji.  

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrek-
tora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.  

8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bez-
piecznie opuścić zagrożony rejon.  

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę.  

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organi-
zacyjne policji.  
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XIV.  Procedura postępowania w przypadku otrzymania 
podejrzanej przesyłki 

  
Po czym poznać podejrzaną przesyłkę?  

  

 Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi z innego 
miejsca lub innego od nadawcy, niż oczekiwano.  

 Brakuje nadawcy.  
 Przesyłka jest uszkodzona.  
 Na kopercie lub paczce są nakłucia, nacięcia, plamy.  
 Z opakowania wysypuje się proszek lub wycieka substancja. 
 Przesyłka wydziela dziwny zapach (szczególnie uważać na zapach migdałów lub marce-

pana).  
 Z przesyłki wydobywają się podejrzane dźwięki.  
 Na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu.  
 Jest podejrzanie ciężka do wymiarów („bomby listowe” ważą powyżej 50 g).  
 Namacalnie wyczuwane są kable / przewody, proszek, granulki lub substancja galareto-

wata.  
  

Do czasu przyjazdu służb postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami:  
  

 Nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłki.  
 Zabezpiecz miejsce/ pomieszczenie przed innymi osobami.  
 Sporządź listę osób mających kontakt z przesyłką.  
 Uruchom wewnętrzne procedury.  
 Pozostań do dyspozycji służb, udzielając im niezbędnych informacji.  
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wezwanych służb.  

  
Zachowaj ostrożność! Podejrzana przesyłka może zawierać niebezpieczny materiał wy-
buchowy, biologiczny, chemiczny lub radiacyjny!  
  
Jeśli przesyłka została otwarta, pamiętaj o zasadach ostrożności:  

  

 Nie naruszaj jej zawartości (nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj).  
 Zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.  
 ile to możliwe, przykryj nieznana substancję folia lub innym materiałem, w sposób unie-

możliwiający rozprzestrzenianie się.  
 Opuść pomieszczenie i zamknij drzwi.  
 Umyj dokładnie ręce.  
 Odizoluj osoby, które miały kontakt z otwartą przesyłką.  
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            Załącznik nr 1 

.........................................................                        Golub-Dobrzyń, dn.  ……………  
               /pieczątka szkoły/  
 

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

  …………………………………... 

  /dane rodzica/ 

 

UPOMNIENIE  

w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne 

 

 Uprzejmie informuję, że ……………………., uczennica klasy ……… ma bardzo dużą 

absencję w szkole. Za miesiąc ……………… frekwencja wynosi ……%, w tym …… godzin 

nieusprawiedliwionych.  

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dziecko do osiemnastego roku życia jest 

zobowiązane do realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szczegółowy zapis w 

podstawie prawnej). W przypadku, gdy obowiązek ten nie jest realizowany, a wcześniej 

działania podjęte przez szkołę nie przyniosły pożądanego skutku Dyrektor szkoły kieruje 

wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, który skutkuje karą 

grzywny przewidzianą w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 121. 

Jednocześnie o fakcie nie realizacji obowiązku szkolnego powiadamiany jest Sąd Rodzinny i 

Nieletnich właściwy do miejsca zamieszkania.  

 

Zostałem/łam poinformowany/a o nieobecnościach dziecka oraz o wspomnianych wyżej kon-

sekwencjach. 

……………………………………… 
/podpis rodzica/ 

Osoby obecne podczas rozmowy: 

1. Dyrektor   ……………………………………. 

2. Pedagog  …………………………………….  
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Załącznik nr 2 

 
Zespół Szkół nr 1      Golub-Dobrzyń, dn. ……………. 
im. Anny Wazówny 
ul/ PTTK 28 
87-400 Golub-Dobrzyń 
 
 
 
 
 
 
 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu 
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
 87-400 Golub-Dobrzyń 
 ul. Kościelna 23 
 
 
 
 
 Zawiadamiamy Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę klasy …… 

Gimnazjum/Liceum ……………………………… (imię i nazwisko ucznia). 

Data i miejsce urodzenia:  

Pesel:  

Imię i nazwisko matki  

Imię i nazwisko ojca:  

Adres zamieszkania ucznia i rodziców:  

 

 

 

 

 

 

Do pisma dołączamy: 

- Upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne  

– Notatka wychowawcy klasy 

 

 

Do wiadomości: Starostwo Powiatowe. 


