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Zarządzenie nr 8 

 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku  

z dnia 21 listopada 2018r. 

 

w sprawie: procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 

§ 1 

                                              

Wprowadza się określone procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia:  

1. agresywne zachowanie ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa  

i zdrowia własnego i innych, 

2. agresywne zachowanie ucznia (bójka, pobicie), 

3. stosowanie przez ucznia agresji słownej ( wulgaryzmów), 

4. samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia, 

5. agresywne zachowanie uczniów wobec siebie i osób dorosłych, 

6. obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów 

7. wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji 
8. palenia papierosów przez uczniów, 

9. dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, 

10. kradzieży dokonanej  przez uczniów, 

11. wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego                          

12.  wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa, 

13. wobec ucznia, który posiada przedmioty niedozwolone, 

14.  w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyki lub dopalacze, 

15.  w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub dopalacze, 

16.  w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy, 

17.  wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze, 

18.  usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego, 

19.  w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol, papierosy, 

20.  w przypadku fałszerstwa, 

21.  osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na 

terenie szkoły 

22. w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego oraz innych nośników 

dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych. 

23.  w przypadku cyberprzemocy 

24. w czasie zagrożenia terrorystycznego. 

25. w razie wtargnięcia napastników do obiektu szkolnego 

26. w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły  

27. w sytuacji wystąpienia zagrożenie bombowego 

28.  w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

29.  w czasie zagrożenia bombowego oraz ogłoszenie alarmu bombowego 

30. w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby 

31. w razie wykrycia/znalezienia bomby (podejrzanego przedmiotu) 

32. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku Zespołu Szkół  

w Gromniku 
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§ 2 

W  razie wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w § 1 zaleca się 

działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są w załącznikach od 1-

32. 

 

§ 3 

Obowiązujące Zasady postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku są określone w Zarządzeniu Nr 10/2017 

Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku z dnia 4 września 2017 roku. 

Załącznik nr 1 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania 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 

lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga /dyrektora/ lub innego nauczyciela  

o zaistniałej sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. 

Zaprowadzenie do gabinetu pedagoga lub dyrektora. W przypadku braku takiej 

możliwości, zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez 

wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy szkolnej lub oddanie pod opiekę innemu 

nauczycielowi. 

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 

dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

7. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku 

efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

 

Załącznik nr 2 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, 

pobicie): 

1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie), 

zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania 

aktu przemocy. 

2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną 

wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje przeprowadzona rozmowa 

mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. 

3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz 

z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, 

uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę 

dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku 

poprawy. 

4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. 
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5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem pomaga rodzicom w doborze metod 

wychowawczych. 

W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, pedagog  

i wychowawca klasy podejmuje współpracę z PPP i Policją oraz w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

Załącznik nr 3 

Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy): 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem w celu wyjaśnienia powodu agresji 

oraz uświadomienia uczniowi skutków takiego zachowania. 

2. Wpisanie uwagi do dziennika. 

3. Powiadomienie wychowawcy. 

 

W przypadku braku poprawy: 

1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem. 

2. Powiadomienie rodziców. 

3. Skierowanie ucznia na rozmowę z pedagogiem. 

4. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona    

zostaje rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców. 

6. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków    

oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora, można wnioskować o przeniesienie 

do innego oddziału. 

7. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich.                                                   

 

Załącznik nr 4 

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenie szkoły przez ucznia: 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub - w przypadku jego nieobecności - 

dyrektora. 

2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców (opiekunów) ucznia. 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) wychowawca powiadamia 

Policję.                                                           

 

Załącznik nr 5 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec siebie  

i osób dorosłych 

1. Przerwać, w sposób zdecydowany i stanowczy negatywne zachowania sprawcy wobec 

ofiary. 

2. Powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym konflikcie. 

3. Wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające i mediacje ze stronami konfliktu. 

4. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców sprawcy i ofiary konfliktu. 

5. W razie konieczności wychowawca zawiadamia dyrektora, którzy zawiadamia Policję. 

6. Wychowawca ustala rodzaj kary dla sprawcy przemocy w oparciu o obowiązujący 

system kar i powiadamia o tym fakcie sprawcę i jego rodziców. 

7. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia lub grupy uczniów 

wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego 

rozwiązania problemu. W spotkaniu powinni uczestniczyć rodzice sprawcy 

problemów. 
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Załącznik nr 6 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika 

szkoły: 

1. Zgłoszenie problemu wychowawcy ( wpis uwagi do dziennika). 

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania. 

3. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności osób 

trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia. 

4. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę - problem wygasa, ale zachowanie ucznia 

jest pod obserwacją. 

5. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża 

nauczyciela, powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły. 

6. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się, 

o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja. 

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego.                                   

                      

Załącznik nr 7 

Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie 

lekcji: 

1. Upomnieć ucznia, który uniemożliwia prowadzenie zajęć. 

2. Uspokoić sytuację w klasie i kontynuować zajęcia, a po nich powiadomić o zajściu 

wychowawcę klasy. 

3. W przypadku powtarzających się zachowań, wychowawca powiadamia rodziców 

ucznia i wymierza karę zgodną z przyjętym systemem kar. 

4. W przypadku braku reakcji na upomnienia nauczyciela wezwać, poprzez 

przewodniczącego klasy lub innego ucznia, wychowawcę klasy, dyrektora lub 

pedagoga celem odizolowania ucznia od zespołu klasowego. 

5. W przypadku powtarzających się zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji, 

wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego 

rozwiązania problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów. 

 

Załącznik nr 8 

Procedura postępowania wobec uczniów palących papierosy: 

1. Zgłosić wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu nazwisko ucznia palącego. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę dyscyplinującą  

i profilaktyczną z uczniem informując go o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych 

palenia tytoniu przez nieletnich oraz zobowiązuje ucznia do podpisania oświadczenia  

o zaniechaniu palenia tytoniu. 

4. W razie powtarzających się przypadków palenia tytoniu przez ucznia wychowawca 

klasy zobowiązuje go do przygotowania godziny wychowawczej nt. szkodliwości 

palenia tytoniu lub wykonania gazetki ściennej na ten temat. 

5. W przypadku niezaprzestania palenia tytoniu przez ucznia wychowawca klasy  

w porozumieniu z pedagogiem organizuje spotkanie z rodzicami ucznia oraz nakłada 

na ucznia stosowne kary.                                                             
 

Załącznik nr 9 

Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej 

własności: 

1. Przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi świadkami zdarzenia. 

2. Ustalić sprawcę lub sprawców. 
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3. Wychowawca wzywa rodziców i powiadamia ich o zdarzeniu i szkodzie. 

4. Rodzic zobowiązuje się naprawić uszkodzone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 

bądź wymiany. 

5. W przypadku szkody materialnej o znacznej wartości dyrektor szkoły powiadamia 

Policję.                                                    
 

Załącznik nr 10 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonywanych przez uczniów: 

1. Ustalić sprawcę. 

2. Ustalić i przesłuchać ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Powiadomić Policję. 

4. Powiadomić rodziców sprawcy kradzieży oraz rodziców poszkodowanego. 

5. W przypadku braku sprawcy powiadomić rodziców o możliwości dochodzenia 

roszczeń przy udziale Policji.                                                   
 

Załącznik nr 11 

Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1.  Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienie jej udzielenia, poprzez 

     wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2.  Niezwłocznie powiadomienie dyrektora szkoły. 

3.  Powiadomienie rodziców ucznia. 

4.  Niezwłoczne wzywa Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego   

     zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków         

     zdarzenia.                                                      

 

Załącznik nr 12 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa: 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o zdarzeniu.                                               

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

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

        szkoły lub pedagogowi pod opiekę. 

4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy. 

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój,  

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

             nikomu znana. 

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z   

            przestępstwa i przekazuje je Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa       

            noża i  uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).                                

 

Załącznik nr 13 

Postepowanie wobec ucznia, który posiada przedmioty niedozwolone: 

1. Przedmioty, których wnoszenie na teren szkoły jest zabronione, to przedmioty takie, 

jak: noże, scyzoryki, szpikulce, żyletki, lasery, kije baseballowe, gaz, straszaki broni 

palnej, petardy, pałki gumowe, kastety, narkotyki, dopalacze, elektroniczne papierosy, 

i inneprzedmioty zagrażające zdrowiu i życiu uczniów. 

2. Nauczyciel nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń 

odmawia oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma 

obowiązek oddać przedmiot do depozytu). 

3. Powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy, a w dalszej kolejności 
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pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły.  

4. Wychowawca deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły.  

5. Wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia. 

6. Wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco-dyscyplinującą  

z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów 

spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, 

konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania podobnych 

praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne).  

7. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje 

go od pozostałych uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników szkoły,  

a dyrektor szkoły decyduje o konieczności zawiadomienia policji; dalsze 

postępowanie prowadzi policja.  

8. Uczniowi wymierza się karę dostosowaną do wagi przewinienia, zgodnie ze 

Statutem szkoły. 

9. Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza  

w dokumentacji ucznia. 

 

Załącznik nr 14 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub dopalacze: 

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 

znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa Policję. 

3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.                                            

Załącznik nr 15 

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

przy sobie substancję przypominającą narkotyk lub dopalacze: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, 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 przeszukiwania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla Policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole. 

3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która 

przekazuje odzież i przedmioty  należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. 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.                                                                  
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Załącznik nr 16 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu , narkotyków lub dopalaczy: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

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

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice 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  w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest 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 wytrzeźwienia albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

– na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).  

6. O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinnyjeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. 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. 

 

Załącznik nr 17 

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze: 

1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i 

rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.  

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i 

rozwiązania problemów szkolnych ucznia.  

3. Nauczyciel informuje rodziców o istniejących trudnościach i zapoznaje ich ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.  

4. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica  

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.  

5. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni,  

a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje 

zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.  

 

Załącznik nr 18 

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku 

szkolnego: 

1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica lub 

osobiście bądź telefonicznie).  

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do 

szkoły.  
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3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia 

tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.  

4. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub 

szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę 

wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.  

5. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie (patrz pkt. 

2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów 

ucznia.  

6. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez 

wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu 

wyjaśnienia nieobecności dziecka.  

7. Uczeń może być zwolniony z lekcji (np. z powodu wizyty u lekarza), tylko przez 

rodzica lub opiekuna, który potwierdza fakt odbioru dziecka wpisem w dzienniku 

lekcyjnym – nazwisko  i imię, data, godzina, podpis.  

8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej 

przez siebie lekcji.         

9. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania 

indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora 

szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, 

wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, 

że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.  

 

Załącznik nr 19 

Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol lub 

papierosy: 
1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy,) i zabezpiecza go przed zniszczeniem. 

2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga. 

Zawiadamia wychowawcę. 

3. Pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców 

(prawnych opiekunów) do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji. 

4. Pedagog rozmawia z uczniem w obecności, wychowawcy i rodziców - ustala 

pochodzenie alkoholu (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie nazwiska 

osób, które uczestniczyły w zakupie.  

5. Dyrektor szkoły informuje Policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez  

nieletnich. 

6. Pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu 

(papierosów) wniesionego na teren szkoły. 

7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia  

o konsekwencjach czynu.                                                           

 

Załącznik nr 20 

Procedury postępowania w przypadku fałszerstwa 

Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

 przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

 podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, 

 podkładanie  prac innych  uczniów  jako własnych oraz udowodnione przez 

nauczyciela ściąganie, 
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 inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, 

wycieczce itp.). 

1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

-   wychowawca klasy, 

-   nauczyciel przedmiotu, 

-   pedagog szkolny, 

-   zespół wychowawczy, 

-   dyrektor szkoły. 

2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

-   powiadomienie rodziców ucznia, 

-   spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa, 

 -   podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 

W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę  

o interwencję  do Policji. 

 

Załącznik nr 21 

Osoby dorosłe agresywne bądź będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających na terenie szkoły 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba zachowująca się agresywnie bądź będąca pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Każdy pracownik szkoły ma 

obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły wejdzie taka osoba. W takiej 

sytuacji pracownik szkoły powinien: 

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę agresywną bądź będącą pod wpływem 

alkoholu lub innych środków  poza teren szkoły. 

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie agresywnej bądź będącej pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica 

lub opiekuna. 

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem Dyrektor szkoły 

wzywa Policję. 

 

Załącznik nr 22 

Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

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

1. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych, uroczystości szkolnych i innych zajęć wynikających z ceremoniału 

szkoły. 

2. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela - 

opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem szkoły, jeżeli reprezentuje 

szkołę. 

3. Uczniom zabrania się korzystać ze sprzętu elektronicznego zapisującego  

i odtwarzającego obraz i dźwięk podczas zajęć edukacyjnych, chyba, że decyzję  

o konieczności ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel. 

4. Po stwierdzeniu naruszenia zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie 

aparatu oraz przejmuje urządzenie. Do zakończenia zajęć edukacyjnych przechowuje 

go w klasie.  
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5. Podczas przerwy międzylekcyjnej wychowawca informuje rodziców. Rodzice 

podejmują decyzję dotyczącą odbioru telefonu dziecka, jednak telefon pozostaje  

w depozycie u dyrektora do końca zajęć edukacyjnych w danym dniu. 

6. Uczeń ma prawo w obecności nauczyciela wyjąć z telefonu kartę pamięci oraz kartę 

SIM. 

7. Wychowawca klasy obniża ocenę zachowania uczniowi, który wielokrotnie narusza 

zasady korzystania z telefonu w szkole. 

8. W wyjątkowych przypadkach, w czasie pobytu dziecka w szkole, uczeń może 

skontaktować się z rodzicami dzwoniąc z sekretariatu szkoły. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia, 

z których korzysta on na terenie szkoły.  

 

Załącznik nr 23 

Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy. 
1. W przypadku ujawnienia cyberprzemocy wychowawca we współpracy z pedagogiem 

szkolnym ustala okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposoby 

rozpowszechniania, sprawcę, świadków zdarzenia) i zabezpiecza dowody. 

2. Powiadamia o cyberprzemocy rodziców uczniów w tą sytuację zaangażowanych. 

3. Wychowawca z pedagogiem analizują zdarzenie i podejmują stosowne działania: 

 przerwanie aktu cybeprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu 

w celu usunięcia materiału, 

 poinformowanie rodziców uczniów zaangażowanych w tą sytuację, 

 powiadomienie policji o cyberprzemocy, 

 udzielenie wsparcia ofierze cyberprzemocy przy współpracy z jego rodzicami 

 wyciągniecie konsekwencji wobec sprawcy cyberprzemocy. 

4. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządza notatkę służbową i monitoruje 

sytuację ucznia - ofiary przemocy. 

5. Wychowawca i pedagog wdrażają odpowiednie działania profilaktyczne w klasie,  

w której wystąpiło zjawisko cyberprzemocy. 

 

Załącznik nr 24 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły lub uczeń, który zauważył podejrzanie zachowujące się 

osoby lub przedmioty pozostawione bez opieki oraz przypuszcza, że może to być próba 

ataku terrorystycznego, natychmiast informuje dyrektora szkoły lub odpowiednio 

nauczyciela. 

2. Nauczyciel, który uzyskał informację o możliwości ataku terrorystycznego natychmiast 

informuje dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

3. Dyrektor, który dowiedział się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub przedmiotu 

niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić 

zagrożenie dla osób i mienia lub otrzymał telefon z informacją o zagrożeniu 

terrorystycznym, natychmiast zgłasza ten fakt najbliższej jednostce Policji.  

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 

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

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby 

wyznaczone. 

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

zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i 

innych osób na niebezpieczeństwo. 

8. Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

9. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

10. Jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to na 

sprawne i bezpiecznie opuszczenie zagrożonego rejonu. 

11. W czasie ewakuacji należy postępować zgodnie z instrukcją postępowania w czasie 

ewakuacji, chyba, że prowadzący akcją zadecydują inaczej. 

12. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji.  

 

Załącznik nr 25 

Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do obiektu szkolnego. 
1. W przypadku wtargnięcia napastników na teren szkoły należy: 

1) poddać się woli napastników i wykonywać ściśle ich polecenia; 

2) starać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi. Zwracać się 

do uczniów po imieniu, zwiększając szansę ich przetrwania; 

3) pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chce się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem; 

4) zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 

cenne dla służb ratowniczych; 

5) starać się uspokoić dzieci – zapanować, w miarę możliwości, nad własnymi emocjami; 

6) dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

a) nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi  

i okna,   

b) nakazać dzieciom położyć się na podłodze, 

7) w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

Ważne: Trzeba być przygotowanym na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki 

nauczyciel nie zostanie zidentyfikowany, jest dla Policji potencjalnym terrorystą. 

2. Po zakończeniu akcji nauczyciel: 

1) sprawdza obecność dzieci, by upewnić się, czy wszyscy opuścili budynek. O braku 

któregokolwiek dziecka informuje Policję; 

2) nie pozwala żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu; 

3) prowadzi ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

Załącznik nr 26 

Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły  

1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem należy: 

1) nakazać dzieciom położyć się na podłodze; 

2) starać się uspokoić dzieci; 

3) dopilnować, aby nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się; 

4) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie – 

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników;  

5) o ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 
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Ważne, aby nie rozłączać się i starać się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 

2. Po opanowaniu sytuacji: 

1) upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru); 

2) zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych; 

3) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym; 

4) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie, podjąć odpowiednie do sytuacji 

działania; 

5) zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 

 

Załącznik nr 27 

Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenie bombowego 

1. Symptomy wystąpienia zagrożenia: 

1) podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych  

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne; 

2) zainteresowania i uwagi wymagają: 

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

przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane 

nietypowo do występującej pory roku; 

b) samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach 

organizowania imprez i uroczystości). 

2. Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać 

się z tłumu szczególnym wyglądem. 

3. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel informuje dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby: Straż Miejską lub Policję. 

 

Załącznik nr 28 

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

1. Dyrektor powiadamia Policję i organ prowadzący szkołę. 

2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z określonymi w szkole 

procedurami. 

3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co 

do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, 

powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, 

dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż 

jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki, i w konsekwencji 

utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 

4. Zawiadamiając Policję dyrektor podaje następujące informacje: 

( rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu, ujawniony podejrzany przedmiot). 

 

Załącznik nr 29 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego oraz 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 wodno-

kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 
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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 

pomieszczeń 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 

dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

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

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, 

siatki, itp.) 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

11. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń 

Policji. 

12. Ciekawość może być niebezpieczna. Należy jak najszybciej oddalić się z miejsca 

zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe 

grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. 

13. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, 

zgodnie ze wskazaniami osób upoważnionych. 

 

 

Załącznik nr 30 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna, należy: 

1) słuchać uważnie; 

2) starać się zapamiętać jak najwięcej; 

3) jeżeli istnieje taka możliwość, nagrać rozmowę – jeśli nie – spróbować zapisywać 

informacje; 

4) zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki  

w tle; 

5) nie odkładać jako pierwszy słuchawki, 

6) jeżeli telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego,  zapisać ten numer. 

7) jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał, zostanie 

przekazana Policji. 

2. Po zakończeniu rozmowy należy niezwłocznie zadzwonić pod jeden z numerów 

alarmowych oraz powiadomić dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor powiadamia: 

1) telefonicznie organ prowadzący i kuratorium oświaty; 

2) o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki; 

3) zarządza ewakuację godnie z obowiązującą   w szkole instrukcją. 

Ważne: Uczniów trzeba poinstruować  o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, 

reklamówek itp. 

4) zabezpiecza ważne dokumenty, pieniądze; 

5) wyłącza lub poleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i  prądu. 
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Ważne: W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie należy go dotykać ani 

otwierać oraz w miarę możliwości ograniczyć  dostęp do niego osobom postronnym. 

6) dokonuje próby ustalenia właściciela przedmiotu, 

Po przybyciu właściwych służb należy  bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 

Załącznik nr 31 

Procedura postępowania w razie wykrycia/znalezienia bomby (podejrzanego 

przedmiotu) 

1. W razie wykrycia/ znalezienia bomby (podejrzanego przedmiotu) należy wykonać 

następujące czynności: 

1) nie należy dotykać podejrzanego przedmiotu; 

Ważne: Jeśli osoba widzi „bombę” to oznacza, że jest w polu jej rażenia. 

1) zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych; 

2) zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażać siebie i innych na 

niebezpieczeństwo; 

3) powiadomić o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący 

paniki; 

4) zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą  w szkole  instrukcją; 

5) zabezpieczyć ważne dokumenty, pieniądze; 

6) wyłącz lub poleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu; 

7) otworzyć okna i drzwi; 

8) usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne; 

9) nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, 

telefonów komórkowych); 

10) po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 

2. Po wybuchu bomby należy: 

1) ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch; 

2) zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych;   

3) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym; 

4) sprawdzić  bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić 

przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą w szkole instrukcją; 

5) w przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do 

sytuacji. 

6) po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 

Załącznik nr 32 

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku Zespołu Szkół  

w Gromniku 

Podstawami uruchomienia procedury są: 

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

2. Zamach terrorystyczny. 

3. Zagrożenie skażeniem. 

4. Zagrożenie katastrofa budowlaną. 

5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej. 

6. Inne miejscowe zagrożenia. 

Sposób ogłoszenia alarmu – sygnały alarmowe 

Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego 

systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń głośno mówiących.  
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1. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji jest to sygnał dźwiękowy 

trwający 3 minuty.  

2. NAUCZYCIELE DYŻURNI szkoły przekazują komunikat o ewakuacji  

do sekretariatu szkoły, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje  

do natychmiastowej ewakuacji. 

3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami 

procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją. 

4. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się w rejonie szkoły. 

 

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ 

ZOBOWIĄZANY JESY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ   

SEKRETARIAT SZKOŁY: 

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU – TEL. 14 65 14 233, 14 56 14 229 

 

 

 

Przydział obowiązków i organizacja działania 

Sprzątające - KRYSTYNA ŁUKASIK, BEATA OLECH, MARIA KRAS, MAREK 

PAWLIK (KONSERWATOR) 

W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanych informacji /komunikatu/ o zagrożeniu 

przekazują do: 

 Dyrektora szkoły - ZS W GROMNIKU- TEL. 507 715 185, 693 587 015 

 Sekretariatu ZS W GROMNIKU- TEL. 14 65 14 233, 14 65 14 229 

 Pokoju nauczycielskiego  - oraz wstrzymują wejście na teren szkoły 

Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamiają specjalistyczne służby 

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

kierownictwo szkoły. 

1. SEKRETARIAT SZKOŁY: 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia: 

 Służbę dyżurną Policji                                                     Tel. nr 997 

 Służbę dyżurną PSP                                                         Tel. nr 998 

 Pogotowie Ratunkowe                                                     Tel. nr 999 

 Ogólnopolski numer ratunkowy                                      Tel. nr 112 

 Inne służby w zależności od potrzeb                               Zał. nr 1 

Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.  

2. DYREKTOR SZKOŁY 

 

 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: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, 

zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść 

ewakuacyjnych; 

 Wprowadza zakaz wejścia i wyjazdu na teren szkoły osób postronnych; 
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 Organizuje akcję ratowniczą; 

 Zarządza ewakuację samochodów; 

 Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia; 

 Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, 

Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./  

3. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE 

 Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/; 

 Nakazują opuszczenie budynku 

 Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/; 

 Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego minia i dokumentów; 

4. DYŻURNI NAUCZYCIELE: 

 Przekazują na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji- 

 PP W GROMNIKU – ALICJA KWIEK, RENATA PYPEĆ 

 SP W GROMNIKU – BOŻENA CHMIEL, PAWEŁ KAFEL 

 GP W GROMNIKU – WIESŁAWA CUDEK, MAREK POLAK 

 Nadzorują ewakuację samochodów – EDWARD CUDEK, AGNIESZKA 

SMAGACZ 

5. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE  

 W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie  

z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi 

w procederze; 

 w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCH/ w zależności 

od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, 

ewakuować się/. 

OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI  

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń; 

2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe; 

3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne 

przed dostępem osób niepowołanych; 

4. Przygotować do ewakuacji / zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, 

pieczęcie, środki finansowe itp.; 

5. Pozamykać okna; 

6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić  

do wykonywania przypisanych im zadań; 

7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić  

do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na 

wyznaczone miejsce ewakuacji – boiska szkolne /załącznik nr 6/;   

8. Nie zamykać pomieszczeń na klucz; 

9. Wychowawcy /nauczyciele/ informują dyżurnego nauczyciela w danej szkole  

o opuszczeniu klas przez uczniów; 

10.  Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność  

i przekazują informację do dyrektora szkoły;  

11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania 

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

 

DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/MIEJSCA EWAKUACJI 

1. Ewakuacja uczniów /pracowników szkoły/ odbywa się:  

1) z budynku małą klatką schodową wyjście drogą ewakuacyjną: 

 II piętro: sale od 46 do 42 

 I piętro: sale od 27 do 23 



17 

 

 parter: przedszkole, sala nr 14, biblioteka i czytelnia 

2) z budynku dużą klatką schodową wejście drogą ewakuacyjną - główne 

wejście: 

 parter: sale 1, 2 i od 17 do 15, świetlica szkolna 

 I piętro: sale od 35 do 33 

 II piętro: sale od 50 do 52 

3) z budynku dużą klatką schodową wyjście drogą ewakuacyjną - przez 

przewiązkę: 

 I piętro: sale od 28 do 30  

 II piętro: sale od 47 do 49  

4) sala gimnastyczna - wyjście drogą ewakuacyjną przez salę gimnastyczną 

5) szatnia, sala nr 0 – wyjście drogą ewakuacyjną przez szatnię 

6) hala sportowa – wyjście drogą ewakuacyjną przez halę sportową 

7) kuchnia i zaplecze - wyjście drogą ewakuacyjną  z kuchni 

8) kotłownia – wyjście drogą ewakuacyjną z kotłowni 

Miejsca ewakuacji: 

1) osoby opuszczające szkołę drogą ewakuacyjną przez główne wejście i wyjście 

przez szatnię - udają się na dolne boisko szkolne, 

2) osoby opuszczające szkołę drogą ewakuacyjną przez małą klatkę schodową, 

dużą klatką schodową przez przewiązkę i salę gimnastyczną - udają się na 

górne boisko „orlik” 

3) osoby opuszczające szkołę drogą ewakuacyjną przez kuchnię i kotłownię  -  

udają się na dolne boisko szkolne. 

 

 OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS /SEKRETARIATU SZKOŁY/ 

1. Opracować wewnętrzną procedurę uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowania 

w szczególności, w zakresie zabezpieczenia dokumentów /dzienników postępowania 

w przypadku pozostania uczniów w pomieszczeniach szkoły/; 

2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być 

zabezpieczone /ewakuowane/; 

3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci itp.; 

4. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji; 

5. Przeprowadzić próbną ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych; 

Telefony alarmowe 

999 - Pogotowie Ratunkowe,  

998 - Straż Pożarna,  

997 - Policja,  

994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,  

993 - Pogotowie Ciepłownicze,  

992 - Pogotowie Gazowe,  

991 - Pogotowie Energetyczne,  

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,  

112 - Telefon Ratunkowy,  

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

Podstawy  prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.  

1982 r. nr 35 poz. 228 z p. zm. (tekst jednolity, brzmienie od 02.01 2014 r. Dz.U. z 2010 nr 33 

poz. 178)  

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

alkoholizmowi /Dz. U. 1982 nr 35, poz. 230 z p. zm. Dz.U. z 2012 poz. 1356, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich/?on=02.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich/?on=02.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi/
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3) Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. 2005 r. nr 179, poz. 

1485.  

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

5) Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 

form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości nieletnich.  

6) 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. 2003 nr 26, poz. 226 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Dz. U. Nr 80, poz. 563  

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin Dz. U. Nr 96, poz. 850  

 


