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PROCEDURY SPECJALNE (KRYZYSOWE)  

Spis procedur dotyczących:  

PS 1  POŻARU/EKSPLOZJI  

PS 2  ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM  

PS 3  ALARMU BOMBOWEGO  

PS 4  ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO/ BIOLOGICZNEGO  

PS 5  OBECNOŚCI AGRESYWNEGO INTRUZA  

PS 6  STWIERDZENIA POSIADANIA BRONI PRZEZ UCZNIA/ INNĄ OSOBĘ  

PS 7  NAGŁEJ  NIEOBECNOŚCI  UCZNIA  NA  TRWAJĄCYCH 

 NADAL ZAJĘCIACH  

PS 8  UCIECZKI UCZNIA ZE SZKOŁY  

PS 9  MASOWYCH ZACHOROWAŃ  

PS 10  WYPADKU ZBIOROWEGO  

PS 11  ŚMIERCI/ SAMOBÓJSTWA  

PS 12  NIERACJONALNEGO ZACHOWANIA DZIECKA/ OSOBY DOROSŁEJ  

PS 13  ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH NA TERENIE SZKOŁY I PODCZAS 

WYJAZDÓW  

PS 14  WYSTĄPIENIA ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH  

PS 15  KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH  

  

Celem procedur specjalnych jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów                           

i pracowników szkoły poprzez:  

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie szkoły,  

 usystematyzowanie zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych,  

pomiędzy  podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły  

  

Procedury specjalne dotyczą:  

 kadry zarządzającej,  

 nauczycieli,  

 rodziców,  

 uczniów,  

 pracowników administracyjno-obsługowych.  
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Podstawa prawna procedur specjalnych  

  

1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2010 r. nr 33, 

poz.178)  

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości ( Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473)  

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1030                   

z późn. zm.)  

4. Ustawa o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669, 2245).  

5. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, 1669, 2245)  

6. Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.                         

z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)  

7. Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji      

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. nr 228, poz. 1591) 

8. Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja2014r.,    

w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 

podejmowanych na rzecz małoletnich. 

9. Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy – 

Zdroju  
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PS 1  PROCEDURA NA WYPADEK POŻARU/ EKSPLOZJI  
 

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, 

ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy 

natychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim 

otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić 

pod numer alarmowy 112. 

 3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek 

szkolny (5 krótkich dzwonków). 

 4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego 

zastępcę. 

 5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu 

gaśniczego znajdującego się w budynku. UWAGA! Nie wolno gasić ognia, 

którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się wodą urządzeń pod 

napięciem oraz cieczy łatwopalnych!  

6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. Ewakuacja odbywa się 

zgodnie z procedurami. 

 7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

 8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

kierującego akcją. 

 9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.  

10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego 

sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, 

a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń 

objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.  

12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy 

zachować szczególną ostrożność. 

 13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to 

konieczne wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu 

poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest 

najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić orientacji należy 

poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką. 

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

poleceń.  

15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych 

dotychczas działaniach.  
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PS 2 PROCEDURA NA WYPADEK ZAGROŻENIA ATAKIEM 

TERRORYSTYCZNYM  

  

1. Każdy, kto zauważy lub pozyska informację o zagrożeniu atakiem 

terrorystycznym (wtargnięcie na teren szkoły napastników z bronią palną, 

nożami, ładunkami wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi narzędziami) 

powinien natychmiast powiadomić Dyrektora Szkoły i policję.  

2. W przypadku uzyskania informacji o wtargnięciu napastników na teren 

szkoły nauczyciel przebywający z klasą w sali lekcyjnej powinien:  

 zebrać wszystkich uczniów w rogu sali po prawej lub lewej stronie drzwi,  

 „zbudować” z ławek i krzeseł barykadę chroniącą uczniów,  

 nie ulegać panice, uspokajać uczniów,  

 próbować wezwać pomoc (np. wysyłając sms)  

3. W przypadku wtargnięcia napastników do budynku podczas przerwy należy:  

 w pełni podporządkować się wezwaniom napastników,  

 nie prowokować napastników do użycia siły lub broni,  

 nie wykonywać gwałtownych ruchów, o każdym zamiarze zmiany miejsca 

lub położenia uprzedzać napastników,  

 nie ulegać panice ( nie krzyczeć),  

 w razie potrzeby i po uzyskaniu zgody napastników udzielić pierwszej 

pomocy przedmedycznej potrzebującym,  

 starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu                                 

i zachowania napastników oraz przebiegu zdarzenia,  

 po usunięciu zagrożenia nie dotykać pozostawionych przez napastników 

przedmiotów.  

4. Po dotarciu do szkoły odpowiednich służb (policja, straż, jednostki 

antyterrorystyczne) należy podporządkować się ich zaleceniom.  

5. W trakcie działań policji należy pozostać na miejscu do odwołania chroniąc 

twarz, klatkę piersiową i brzuch.  

6. Po odwołaniu niebezpieczeństwa należy natychmiast powiadomić rodziców 

uczniów.  

7. Po odwołaniu niebezpieczeństwa należy powiadomić Kuratorium.  

8. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić                         

w klasach oraz  umożliwić pracownikom szkoły spotkania z pedagogiem.  
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PS 3  PROCEDURA NA WYPADEKOGŁOSZENIA ALARMU BOMBOWEGO  

Otrzymanie informacji o podłożeniu bomby  

1. Każda osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku 

wybuchowego, obowiązana jest natychmiast powiadomić o tym Dyrektora 

Szkoły  lub osobę zastępującą.  

2. Przyjmując informację o podłożeniu bomby należy zapamiętać lub 

zapisać jak najwięcej szczegółów lub w miarę możliwości nagrać rozmowę.  

3. Odbierający telefon powinien tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć 

możliwość zidentyfikowania, (chociaż w przybliżeniu) sprawcy zamachu, 

zadając w miarę możliwości następujące pytania:  

 Kiedy bomba wybuchnie?  

 Gdzie jest w tej chwili?  

 Jakiego rodzaju jest to bomba?  

 Jak ona wygląda?  

 W którym konkretnie miejscu jest ona umieszczona?  

 Dlaczego podłożył Pan(i) bombę?  

 Skąd Pan(i) telefonuje?  

 Gdzie Pan(i) w tej chwili się znajduje?  

 Czy mogę w czymś Panu(i) pomóc?  

 Czy chce się Pan(i) z kimś skontaktować?  

 Czy Pan(i) jest konstruktorem bomby?  

 Proszę podać swoje nazwisko i imię?  

Inne pytania uzależnione są od konkretnej sytuacji. Podczas rozmowy należy 

zwrócić uwagę na odgłosy w tle (ulica, maszyny, klawiatura, komunikaty, 

muzyka), płeć osoby dzwoniącej, akcent, słownictwo, ewentualna wada 

wymowy, wiek, itp. Wskazane jest skorzystanie z poniższego formularza:  

  
Formularz rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego  

  
TRZYMAJ TĘ KARTKĘ POD TELEFONEM. POSTARAJ SIĘ NAGRAĆ ROZMOWĘ  

  
PYTANIA   
Kiedy bomba eksploduje?   
Gdzie jest teraz bomba? Jak wygląda bomba?   
Jakiego typu jest ta bomba?   
Co spowoduje eksplozję?   
Czy podłożyłeś bombę?   
Dlaczego?   
Gdzie mieszkasz?   



Procedury bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy z Monte Cassino w  Polanicy - Zdroju  

Rok szkolny 2018/2019  

  

7  

  

Jak się nazywasz?   

  
DOKŁADNE SŁOWA WYPOWIEDZI...............................................................................................  
...............................................................................................................................................................  

  
PŁEĆ DZWONIĄCEGO........................................................... WIEK.............................................. .  
NUMER TELEFONU DZWONIĄCEGO..................................GODZINA.......................................   
DŁUGOŚĆ ROZMOWY............................................................DATA...............................................   
GŁOS DZWONIĄCEGO   
- spokojny                                                                                - nosowy   
- podekscytowany                                                                    - sepleni   
- powolny                                                                                 - chrapliwy   
- szybki                                                                                     - głęboki   
- cichy                                                                                       - przerywany   
- głośny                                                                                     - przełyka ślinę   
- śmiech                                                                                    - głęboko oddychał   
- płacz                                                                                       - załamujący się   
- normalny                                                                                - podszywa się   
- szczególny                                                                             - akcent   
- niewyraźny                                                                            - brzmi znajomo   
- wystraszony                                                                            - inne   

  
JEŻELI GŁOS BRZMI ZNAJOMO, KOGO PRZYPOMINA....................................................   
ODGŁOSY W TLE:   
- uliczne                                                                                    - maszyny fabryczne   
- sztućce                                                                                    - zwierzęta   
- głosy                                                                                       - dobre połączenie   
- megafon                                                                                  - zakłócenia na linii   
- muzyka                                                                                    - połączenie lokalne   
- odgłosy domowe                                                                     - połączenie zamiejscowe   
- silniki                                                                                      - budka telefoniczna   
- odgłosy biurowe                                                                      - inne.........................................  

  
JĘZYK WYPOWIEDZI:   
- wykształcony                                                                          - niezrozumiały   
- wulgarny                                                                                 - nagrany   
- nieracjonalny                                                                          - ostrzeżenie było odczytane   
- obcobrzmiący   

  
UWAGI.............................................................................................................................................  
ZGŁOSZONO DO..................................................DATA...............................................................   
NAZWISKO............................................................STANOWISKO................................................   
NUMER TELEFONU POD, KTÓRY ZGŁOSZONO …………………………………………….  

4. Dyrektor  Szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, straży pożarnej    

i pogotowia ratunkowego.  

Powiadamiając policję, należy podać:  
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 treść rozmowy przeprowadzonej ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku 

wybuchowego w obiekcie- należy dokładnie zapisać tekst groźby.  

 swoje nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu, z którego 

prowadzona jest rozmowa.  

Nie odkładać słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  

5. Dyrektor  Szkoły podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji oraz odcięciu 

dopływu prądu i gazu.  

6. Ewakuacja odbywa się zgodnie z obowiązującą w placówce instrukcją.  

7. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich 

zaleceń.  

8. Po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze strony odpowiednich 

służb, że budynek jest bezpieczny, można wrócić do zajęć lekcyjnych.  

9. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić 

rodziców uczniów.  

  

Wykrycie/znalezienie bomby lub podejrzanego przedmiotu  

1. Każda osoba, która zauważyła podejrzanie wyglądający przedmiot (torbę, 

walizkę) obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Szkoły 

lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.  

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu policji, straży pożarnej 

i pogotowia ratunkowego.  

3. Powiadamiając odpowiednie służby należy podać miejsce i opis przedmiotu, 

który może być ładunkiem wybuchowym, z zaznaczeniem czy został 

wskazany przez zgłaszającego podłożenie bomby, czy też wykryty przez 

pracowników bądź innych użytkowników obiektu.  

4. Do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć rejon zagrożenia w sposób 

uniemożliwiający dostęp uczniom i innym osobom. Nie należy używać              

w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, tel. 

komórkowych).  

5. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji całej 

szkoły lub tylko zagrożonego segmentu oraz o sposobie powiadomienia 

(sygnał alarmowy dla całej szkoły, indywidualna informacja w przypadku 

ewakuacji segmentu).  

6. Ewakuacja odbywa się zgodnie z obowiązująca instrukcją alarmową.  

7. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich 

zaleceń.  
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8. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić 

rodziców uczniów.  

  

Po wybuchu bomby  

1. Po przejściu fali uderzeniowej należy ocenić sytuację pod kątem ilości 

osób poszkodowanych i natychmiast powiadomić straż pożarną, pogotowie                  

i dyrektora szkoły lub osobę zastępującą.  

2. W miarę możliwości należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej 

najbardziej potrzebującym.  

3. Jak najszybciej po wybuchu należy przeprowadzić ewakuację zgodnie             

z obowiązującą instrukcją.  

4. Dyrektor  Szkoły lub osoba zastępująca powiadamia policję, straż 

pożarną, pogotowie i Kuratorium Oświaty.  

5. Po przybyciu właściwych służb, należy bezwzględnie stosować się do ich 

zaleceń.  

6. Po zakończeniu działań na terenie szkoły należy niezwłocznie 

powiadomić rodziców uczniów.  

7. Powrót pracowników i uczniów do budynku jest możliwy dopiero po 

uzyskaniu zgody od odpowiednich służb.  

8. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić               

w klasach oraz  umożliwić pracownikom szkoły spotkania z pedagogiem.  
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PS 4  PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA                               

ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO/ BIOLOGICZNEGO  

1. Każda osoba, która uzyskała informację o zagrożeniu skażeniem środkami 

chemicznymi powinna niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora lub osobę 

zastępującą.  

2. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu należy pozostawać w stałym kontakcie 

z lokalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu wysłuchania 

komunikatów ostrzegawczych, a także stosować się do poleceń nadawanych 

przez Obronę Cywilną.  

3. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zewnętrznym należy natychmiast 

zamknąć i uszczelnić wszystkie okna i drzwi, uszczelnić wszystkie otwory 

wentylacyjne, wyłączyć urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wyłączyć 

urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.  

4. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie należy opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń.  

5. W miarę możliwości należy przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg 

oddechowych na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza pomieszczeń- 

częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą podtrzymuje zdolność 

pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie.  

6. W razie potrzeby dyrektor lub osoba zastępująca zarządza alarm oraz 

ewakuację.  

7. Ewakuacja ze strefy zagrożenia, odbywa się prostopadle do kierunku wiatru.  

8. Podczas utrzymywania się stanu zagrożenia należy powstrzymać się               

od spożywania posiłków, picia płynów, palenia tytoniu oraz prac 

wymagających dużego wysiłku.  

9. W zależności od okoliczności i potrzeb powiadomić policję, Straż Pożarną, 

Pogotowie Ratunkowe.  

10. Po odwołaniu alarmu wszystkie pomieszczenia w budynku Szkoły należy 

dokładnie przewietrzyć.  
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PS 5  PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ                    

AGRESYWNEGO INTRUZA  

1. Pracownicy obsługi szkoły kontrolują wszystkie wejścia osób postronnych na 

teren szkoły w godzinach pracy placówki.  

2. W przypadku wejścia na teren szkoły osoby agresywnej, nauczyciel 

dyżurujący lub pracownicy obsługi starają się odizolować intruza od uczniów 

oraz powiadamiają pedagoga.  

3. Pedagog i/ lub pracownik obsługi w sposób grzeczny i stanowczy prosi 

intruza o opuszczenie szkoły bądź udaje się z nim do gabinetu Dyrektora 

Szkoły.  

4. W przypadku odmowy pedagog powiadamia Dyrektora Szkoły.  

5. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu policji.  
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PS 6    PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA POSIADANIA  BRONI 

PRZEZ UCZNIA/ INNĄ OSOBĘ NA TERENIE SZKOŁY  

1. Każda osoba, która uzyskała informację o posiadaniu przez ucznia/ inną 

osobę broni na terenie Szkoły, obowiązana jest powiadomić pedagoga, 

Dyrektora Szkoły.  

2. Pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę i nakłania go do oddania broni. 

W przypadku innej osoby Dyrektor Szkoły wzywa Policję.  

3. W przypadku, gdy uczeń nie podejmuje współpracy, oraz gdy istnieje 

niebezpieczeństwo użycia broni, należy natychmiast powiadomić Dyrektora 

Szkoły i Policję.  

4. Ucznia/ inną osobę należy odizolować nie pozostawiając go/ jej samego/ 

samej.  

5. Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły 

oraz uniemożliwić dostęp innym uczniom do niebezpiecznego przedmiotu.  

6. Dyrektor Szkoły lub osoba wyznaczona powiadamia rodziców ucznia.  

7. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić rozmowę 

z uczniem i rodzicami. 

8. Wobec ucznia należy zastosować kary wynikające ze Statutu Szkoły.  
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PS 7   PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA NAGŁEJ NIEOBECNOŚCI 

(WAGARÓW) UCZNIA PODCZAS NADAL TRWAJĄCYCH  ZAJĘĆ 

OBOWIĄZKOWYCH  

1. W przypadku stwierdzenia nagłej (z niewiadomych przyczyn) nieobecności 

ucznia na zajęciach lekcyjnych nauczyciel:  

- odnotowuje nieobecność ucznia w e-dzienniku LIBRUS i powiadamia 

telefonicznie rodziców; -powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy/ 

pedagoga.  

2. Pedagog sprawdza, czy uczeń przebywa na terenie szkoły.  

3. Jeżeli nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu ucznia, pedagog 

powiadamia o zaginięciu ucznia Dyrektora  Szkoły i Policję podając rysopis 

zaginionego ucznia.  

5. W razie powrotu ucznia do Szkoły należy zawiadomić wszystkie osoby, 

które były poinformowane o jego zaginięciu.  

6. Z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia, należy 

sporządzić notatkę.  

7. W możliwie najkrótszym czasie po zdarzeniu należy przeprowadzić 

rozmowę z  uczniem  i  jego  rodzicami.                      

8. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia wychowawca 

wzywa ich do szkoły listem poleconym.  

9. Wobec ucznia, który samowolnie opuścił Szkołę należy zastosować kary 

wynikające ze Statutu Szkoły.  

10. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, 

który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami.  

11. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze 

strony rodziców pedagog szkolny w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły podejmuje 

inne, przewidziane prawem czynności.  
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PS 8  PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA UCIECZKI UCZNIA ZE 

SZKOŁY  

  

1. W przypadku stwierdzenia samowolnego, nagłego opuszczenia budynku 

szkoły/terenu szkoły przez ucznia, którego obecność została zanotowana na 

liście obecności pracownik szkoły, który jako pierwszy powziął informację          

o tym zdarzeniu informuje Dyrekcję Szkoły i możliwie jak najszybciej 

podejmuje poszukiwania ucznia na terenie budynku szkolnego i boiska oraz 

najbliższego otoczenia szkoły. W miarę możliwości angażuje się do 

poszukiwania ucznia innych pracowników szkoły.  

2. W przypadku odnalezienia ucznia należy telefonicznie poinformować 

rodziców ucznia o całym zdarzeniu. Ucieczka zostaje również zgłoszona 

wychowawcy. Sporządzona zostaje notatka służbowa.  

3. W przypadku nie odnalezienia ucznia natychmiast zostaje powiadomiona 

Dyrekcja Szkoły, która podejmuje stosowne decyzje.  

4. W przypadku powtarzających się podobnych zdarzeń, wychowawca 

organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia.  
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PS 9   PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA                             

MASOWYCH ZACHOROWAŃ  

  

1. W przypadku wystąpienia nagłych  masowych zachorowań na terenie 

Szkoły należy odizolować chorych nie pozostawiając ich bez opieki.  

2. Osoba pozostająca z chorymi powinna zachować wszelkie środki 

ostrożności, aby uniknąć zarażenia (maseczka, unikanie bezpośredniego 

kontaktu). 3. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować 

Dyrektora Szkoły.  

4. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Organ Prowadzący Szkołę i Kuratorium Oświaty.  

5. W możliwie najkrótszym czasie od zdarzenia należy powiadomić 

rodziców uczniów.  

6. Po przybyciu na teren Szkoły odpowiednich służb, należy 

podporządkować się ich zaleceniom.  

7. Za ewentualne kontakty z opinią publiczną i mediami odpowiedzialna jest 

osoba wyznaczona wcześniej do tej funkcji przez Dyrektora Szkoły.  
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PS 10   PROCEDURA NA WYPADEK ZAISTNIENIA WYPADKU ZBIOROWEGO  

  

1. Każdy, kto jest świadkiem lub otrzymał informacje o wypadku jest 

obowiązany powiadomić pogotowie ratunkowe i w miarę możliwości udzielić 

poszkodowanym pierwszej pomocy.  

2. O wypadku zbiorowym należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.  

3. Dyrektor  Szkoły powiadamia prokuratora, inspektora pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy, Organ Prowadzący Szkołę i Kuratorium Oświaty oraz 

wyznacza osoby odpowiedzialne za powiadomienie rodziców 

poszkodowanych uczniów i bliskich osób dorosłych.  

4. Do czasu przybycia odpowiednich służb należy zabezpieczyć miejsce 

zdarzenia przed dostępem osób niepowołanych.  

5. Specjalista ds. BHP sporządza opis (szkic) miejsca zdarzenia oraz zbiera 

oświadczenia świadków.  

6. Dyrektor Szkoły  powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza 

postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową 

(oświadczenia świadków, poszkodowanych, protokół powypadkowy). 

Pracami zespołu kieruje specjalista ds. Kadr  i BHP.  

7. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego należy zapoznać rodziców poszkodowanych uczniów.  

8. W możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac zespołu 

powypadkowego, Dyrektor Szkoły zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej 

w celu omówienia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia środków 

niezbędnych do zapobiegania wypadkom.  

9. Dla uczniów po przebytym incydencie dyrektor powołuje Zespoły Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej.  

10. Za ewentualne kontakty z opinią publiczną i mediami odpowiedzialna jest 

osoba wyznaczona wcześniej do tej funkcji przez Dyrektora Szkoły.  
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PS 11   PROCEDURA NA WYPADEK ŚMIERCI/ SAMOBÓJSTWA  

  

1. Każdy, kto uzyska informację o występowaniu u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko popełnienia samobójstwa, czyli: a) uczeń mówi                    

o samobójstwie;  

b) uczeń mówi o tym, jak dokona samobójstwa;  

c) uczeń dokonał samookaleczenia;  

d) uczeń zmienił swoje postępowanie i zachowanie bez wyraźnej przyczyny 

(izolacja, wycofanie z kontaktów rówieśniczych, zaniechanie 

dotychczasowych zajęć, problemy z jedzeniem, higieną osobistą itp.);  

e) uczeń przejawia wzmożone zainteresowanie znanymi osobami, które 

popełniły samobójstwo oraz tematyką śmierci;  

f) uczeń mówi o poczuciu beznadziejności, bezradności;  

g) uczeń doświadczył/doświadcza przeżyć traumatycznych i sytuacji silnego 

stresu (np. śmierć bliskiej osoby) w ostatnim okresie;  

h) w środowisku ucznia występują problemy (alkoholizm, przemoc fizyczna        

i psychiczna, śmierć samobójcza w rodzinie, rozwód, choroby, itp.) powinien 

niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, do której uczęszcza dany 

uczeń, pedagoga.  

2. Wychowawca, pedagog podejmują odpowiednie działania interwencyjne 

(kontakt z rodzicami ucznia, powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

zaproponowanie pomocy psychoterapeutycznej).  

3. Po uzyskaniu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą, nauczyciel 

unikając rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce.  

4. Nie pozostawiając ucznia samego należy powiadomić rodziców ucznia                       

i Dyrektora Szkoły.  

5. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia.  

6. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o powołaniu dla ucznia Zespołu Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej.  

7. O próbie samobójczej  ucznia dyrektor informuje Radę Pedagogiczną w celu 

podjęcia wspólnych działań w klasie ucznia.  

8. Pedagog szkolny udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły – należy zidentyfikować wszystkich uczniów o złym stanie 

emocjonalnym i otoczyć ich większą opieką.  

Śmierć / samobójstwo  
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1. Po uzyskaniu informacji o dokonanym na terenie szkoły samobójstwie należy 

natychmiast i bez rozgłosu zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić 

Dyrektora Szkoły.  

2. Dyrektor niezwłocznie informuje Policję i wzywa Pogotowie Ratunkowe.  

3. Niezwłocznie po ustaleniu tożsamości ofiary i ustaleniu tożsamości osób 

najbliższych, należy powiadomić rodzinę ofiary.  

4. O śmierci ucznia najbliższych informują, co najmniej dwie osoby. Jedna 

udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. Do 

chwili przybycia członków rodziny lub przyjaciół nie należy osoby 

powiadamianej zostawiać bez opieki.  

5. W przypadku śmierci ucznia na terenie szkoły Dyrektor Szkoły informuje 

Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty o zaistniałej sytuacji.  

6. O zdarzeniu należy poinformować uczniów, nauczycieli, rodziców i personel 

szkoły (uwzględniając życzenia rodziny zmarłego).  

7. Nie należy organizować w szkole apeli informujących o zdarzeniu.  

8. W razie potrzeby należy stworzyć warunki uczestniczenia w ceremonii 

pogrzebowej (nie dotyczy to śmierci samobójczej).  

9. Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły- należy zidentyfikować wszystkich uczniów o złym stanie 

emocjonalnym i otoczyć ich większą opieką.  

10. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których mogliby 

uzyskać pomoc oraz numery telefonów zaufania.  
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PS 12    PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NIERACJONALNEGO 

ZACHOWANIA DZIECKA/ OSOBY DOROSŁEJ  

  

1. W przypadku nieracjonalnego zachowania należy wydając krótkie, jasne 

komunikaty starać się uspokoić dziecko/osobę dorosłą (np.: opuść ręce, 

postaw krzesło, oddaj nóż).  

2. Komunikaty nie powinny zawierać zakazów (np. nie bij), a konkretne 

wskazówki, co należy zrobić.  

3. Jeśli nieracjonalne zachowanie osoby zagraża jej własnemu bezpieczeństwu 

lub bezpieczeństwu innych osób, a wskazówki werbalne są ignorowane, 

należy używając siły fizycznej unieruchomić dziecko/osobę dorosłą.  

4. Unikając rozgłosu należy dziecko/osobę dorosłą przeprowadzić w spokojne 

miejsce i nie pozostawiać samego.  

5. O zdarzeniu należy jak najszybciej poinformować Dyrektora Szkoły.  

6. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu rodziców dziecka/ bliskich 

osoby dorosłej i pogotowia.  

7. Do czasu przybycia rodziców dziecka/bliskich osoby dorosłej, nie należy 

pozostawiać go bez opieki.  

8. Dla ucznia po przebytym incydencie należy utworzyć Zespół Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej.  
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PS 13  PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOWAŃ 

SEKSUALNYCH NA TERENIE SZKOŁY I PODCZAS WYJAZDÓW  

  

1. Osoba , która zauważyła lub otrzymała informację dotyczącą seksualnego 

zachowania  ucznia/ uczniów zobowiązana jest niezwłocznie przekazać ją 

wychowawcy lub  pedagogowi szkolnemu. Przez zachowania seksualne 

rozumieć należy:  

- naruszanie prywatności innych uczniów, bądź nauczycieli (np. podglądanie                      

w szatni czy toalecie);  

- posiadanie i/ lub rozpowszechnianie materiałów zawierających treści 

pornograficzne;  

- posiadanie przedmiotów o charakterze erotycznym;   

- noszenie wyzywającego stroju (m.in. odsłaniającego brzuch, plecy, z głębokim 

dekoltem, zbyt krótkich spódnic lub szortów); - podejmowania aktywności 

seksualnej polegającej na:  

* próbach odbycia i / lub odbyciu stosunku seksualnego  

* udziale w imprezach o charakterze erotycznym oraz pozowaniu do filmów                  

i zdjęć pornograficznych,  

*publicznym podejmowaniu zachowań o zabarwieniu seksualnym (np.  

namiętnych pocałunków, obejmowania się i dotykania)  

2. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/ uczniami w obecności 

wychowawcy i świadka zdarzenia.  

3. Pedagog szkolny wzywa rodziców ucznia i w obecności ucznia informuje                      

o zaistniałej sytuacji.  

4. Wychowawca i pedagog szkolny  sporządzają notatkę ze spotkania.  

5. Pedagog informuje Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.  

6. Uczeń otrzymuje karę za niestosowne zachowanie zgodnie z zapisami Statutu 

Szkoły.  

7. W wypadku powtarzających się zachowań seksualnych rodzicom proponuje 

się terapię psychologiczną dla ucznia.  

8. W wypadku zaistnienia zachowań seksualnych ucznia/ uczniów podczas 

wyjazdów, nauczyciel sprawujący opiekę zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły. W stosunku 

do ucznia/ uczniów stosuje się przepisy Regulaminu Wycieczek.  
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PS 14  PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA                              

ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH  

  

1. Każdy pracownik szkoły musi natychmiast skontaktować się z osobą 

wyznaczoną do zajmowania się zachowaniami autodestrukcyjnymi- pedagogiem 

szkolnym, jeżeli u któregokolwiek uczniów zauważy jakieś zachowanie spośród 

opisanych poniżej:  

  

a) wszelkie rozmowy na temat samobójstwa, groźby popełnienia 

samobójstwa, „żarty” na ten temat, notatki, wiersze lub inne utwory, prace 

plastyczne, sms-y, treści publikowane w Internecie czy inne formy 

komunikowania się dotyczące samobójstwa;  

b) wszelkie przypadki samouszkodzeń, takie jak nacięcia na nadgarstkach, 

ramionach czy innych częściach ciała, zadrapania, ślady po oparzeniach, 

uderzeniach, rozdrapane rany, prymitywne, samodzielnie wykonane tatuaże, 

szpecące miejsca po wyrwanych włosach, podejrzana częstotliwość ulegania 

wypadkom;  

  

Uwaga: tego rodzaju samouszkodzenie zwykle nie są uwarunkowane zamiarami 

samobójczymi i zazwyczaj nie prowadzą do śmierci. Wskazują jednak na duży 

dyskomfort psychiczny oraz wymagają jak najszybszej profesjonalnej oceny                  

i leczenia.  

  

c) zachowania wskazujące na zaburzenia odżywiania się, np. wywoływanie 

wymiotów, głodzenie się, znaczna i postępująca zmiana masy ciała (chudnięcie 

lub tycie), stosowanie pigułek na odchudzanie lub środków przeczyszczających; 

d) ujawnianie informacji dotyczących zachowań, niebezpiecznych, takich jak:  

• zachowania związane z ryzykiem fizycznym (np. przechodzenie przez 

jezdnię pomiędzy pędzącymi samochodami, spacerowanie po mostach 

kolejowych, siadanie okrakiem na dachu);  

• zachowania związane z ryzykiem sytuacyjnym (np. wsiadanie do 

samochodu z obcymi ludźmi, samotne spacery po niebezpiecznej okolicy późną 

nocą);  

• zachowania związane z ryzykiem seksualnym (kontakty seksualne                      

z wieloma partnerami, uprawianie seksu bez zabezpieczeń z nieznanymi 

osobami);  
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e) używanie substancji psychoaktywnych wykraczające poza „normalne” dla 

nastolatków eksperymentowanie, oznaki nadużywania lub uzależnienia (np. 

zażywanie narkotyków przed pójściem do szkoły, picie alkoholu lub palenie 

marihuany wiele razy w tygodniu);  

f) przerywanie przyjmowania zapisanych leków bez zgody lekarza, który            

je zalecił;  

g) inne zachowania świadczące o poważnym dyskomforcie emocjonalnym 

lub braku kontroli nad emocjami, np. niepowstrzymany płacz, wybuchy złości, 

częste kłótnie, skrajne reakcje na banalne zdarzenia, silne odizolowanie           

lub brak dbałości o higienę;  

  

2. Kiedy pedagog szkolny otrzymuje informacje na temat któregoś                         

z wymienionych powyżej zachowań, dyskretnie przeprowadza rozmowę                           

z uczniem i  przestrzegając tajemnicy zawodowej dokładnie bada sprawę.  

3. Na prośbę osoby udzielającej informacji o uczniu, pracownik zajmujący 

się  zachowaniami autodestrukcyjnymi- /pedagog szkolny, może nie ujawniać 

swojego źródła informacji.  

4. Po otrzymaniu informacji na temat ucznia pedagog szkolny przeprowadza 

rozmowy z nim, innymi uczniami innymi pracownikami szkoły, które mogę 

mieć trojakie konsekwencje:  

a) jeżeli jest to drobna sprawa i/lub już się wyjaśniła, po rozmowie                           

z uczniem nie będą podejmowane żadne działania; ucznia zachęci się, aby                    

w przyszłości, kiedy będzie odczuwał dyskomfort emocjonalny skontaktował się 

z pedagogiem szkolnym;  

  

Uwaga: osoba, która udzieliła wyznaczonemu pracownikowi informacji o uczniu 

otrzymuje informację zwrotną na temat następstw rozmowy z uczniem w czasie 

pozwalającym na zachowanie poufności danych. Taki obieg informacji jest 

istotny, ponieważ osoba zgłaszająca niepokojące zachowania ucznia  powinna 

wiedzieć, że podjęto w tej sprawie interwencję.  

  

b) jeżeli incydent zostanie uznany za poważny i wymaga dodatkowej 

interwencji,  pedagog  szkolny  natychmiast  kontaktuje  się 

telefonicznie z rodzicem ucznia i zawiadamia go o zaistniałej sytuacji. W miarę 

możliwości uczeń zostanie poinformowany o tej rozmowie. Najpierw pedagog 

wyjaśnia rodzicowi lub cel rozmowy, czyli zapewnienie dziecku odpowiedniego 

wsparcia, ochrony i pomocy. Podkreśla, że nie dzwoni w sprawach związanych 
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z dyscypliną i karaniem. Jeżeli jest to możliwe, rozmowę z rodzicem lub ucznia 

przeprowadza się w obecności ucznia, tak, aby znał jej szczegóły;  

c) jeżeli u ucznia występuje jedno zachowanie autodestrukcyjne spośród 

powyższej listy lub kilka z nich, rodzica prosi się o udzielenie uczniowi pomocy 

i podjęcie któregoś z możliwych działań, takich jak:  

• rozpoczęcie leczenia ambulatoryjnego dla dziecka i/lub rodziny;  

• w przypadku poważnych zaburzeń emocjonalnych lub poznawczych (tj. 

depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne lub inne zaburzenia lękowe albo 

zaburzenia myślenia) rozpoczęcie przyjmowania przez dziecko przyjmowania 

leków psychotropowych (konieczna konsultacja psychiatry dziecięcego);  

• wyrażenie zgody na to, aby dziecko otrzymywało dodatkową pomoc  

psychologiczną w szkole;  

• informowanie na bieżąco o zmianach, aby pedagog szkolny wyznaczeni do 

zajmowania się w szkole zachowaniami autodestrukcyjnymi mogli 

kontaktować się z osobami z, zewnątrz, które udzielą uczniowi specjalistycznej 

pomocy.  

d) jeśli pedagog szkolny kieruje ucznia dalej do specjalisty, po tygodniu 

ponownie kontaktuje się z rodzicem lub, aby się upewnić, że zostały podjęte 

kroki związane z tym skierowaniem. Gdyby tak się nie stało, pedagog szkolny 

musi podkreślić, jak ważne jest jego zalecenie i podjęcie dalszych działań. 

Kilkakrotne zignorowanie szkolnego zalecenia, aby rodzic lub zajął się 

zdrowiem psychicznym dziecka, może być podstawą wszczęcia postępowania 

sądowego w sprawie o zaniedbanie lub wykorzystywanie, zgodne z przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony dziecka.  

  

Uwaga: osoba, która udzieliła pedagogowi szkolnemu informacji o uczniu, 

otrzymuje informację zwrotną na temat dalszych działań w czasie pozwalającym 

na zachowanie poufności danych. Taki obieg informacji jest istotny, ponieważ 

osoba zgłaszająca niepokojące zachowanie ucznia powinna wiedzieć, że podjęto 

w tej sprawie interwencję.  

  

e) jeżeli zdarzenie zostanie uznane za przypadek nagły lub kryzys związany 

z bezpośrednim zagrożeniem dla ucznia, lub pedagog szkolny kontaktuje się                

z najbliższą placówką zdrowia psychicznego pełniącą ostry dyżur z prośbą                    

o natychmiastową konsultację i/lub prosi o interwencję policji.   
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Przykładowe zdarzenie wymagające takich kroków to wypowiedź ucznia, że 

planuje tego dnia przedawkować leki, zastrzelić się, powiesić lub wykonać skok 

z dużej wysokości, wskoczyć pod jadące auto/ pociąg/ tramwaj. W takich 

okolicznościach rodzic jest informowany jak najszybciej o zażegnaniu kryzysu, 

kiedy sytuacja jest stabilna.  

  

Uwaga: osoba, która udzieliła wyznaczonemu pracownikowi informacji                      

o uczniu, otrzymuje informacje zwrotną na temat takich działań w czasie 

pozwalającym na zachowanie poufności danych. Taki obieg informacji jest 

istotny, ponieważ osoba zgłaszająca niepokojące zachowanie ucznia powinna 

wiedzieć, że podjęto w tej sprawie interwencje.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



Procedury bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy z Monte Cassino w  Polanicy - Zdroju  

Rok szkolny 2018/2019  

  

25  

  

PS 15   PROCEDURA NA WYPADEK KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ  

  

1. W przypadku zagrożenia klęską żywiołową należy:  

 włączyć odbiornik radiowy na częstotliwości stacji lokalnej (lub w inny, 

ustalony sposób utrzymywać łączność z powiatową lub gminną jednostką 

zarządzania kryzysowego),  

 nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych i metalowych,  

 pozostać z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,  

 wyłączyć z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne,  

 

2. W przypadku konieczności przybycia na teren szkoły odpowiednich służb, 

należy podporządkować się ich zaleceniom.  

3. Przez cały czas trwania zagrożenia należy przestrzegać ogłaszanych 

zarządzeń oraz wykonywać polecenia odpowiednich organów i służb.  

4. Powrót do budynku możliwy jest dopiero po ogłoszeniu, że zagrożenie 

minęło.  


