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.
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
Podstawy prawne stosowanych procedur:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.
z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz
przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr
24, poz. 198/.
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.
w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości nieletnich.
6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z późn. zm./
7. Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”;
8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
9. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
10. 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/.

§1
W związku z powtarzającymi się przypadkami agresywnych i niebezpiecznych zachowań
uczniów na terenie szkoły i poza nią zarządzam wprowadzenie na jej terenie określonych
procedur 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. Obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów,
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5. Samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia,
6. Agresywne zachowanie uczniów wobec siebie i osób dorosłych,
7. Agresywne zachowania nauczycieli, pracowników szkoły wobec uczniów,
8. Wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji
9. Palenia papierosów i e-papierosów przez uczniów,
10. Dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności,
11. Kradzieży dokonanej przez uczniów,
12. Wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego,
13. Wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa,
14. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyki,
15. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk,
16. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
17. Wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze,
18. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego,
19. W wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (e-papierosy, papierosy),
20. W przypadku fałszerstwa,
21. Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na
terenie szkoły
22. Procedura – aktywny strzelec
23. Procedura - bomba w szkole
24. Procedura – atak biologiczny lub chemiczny

§2
W przypadku wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w § 1 zaleca
się działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są w załącznikach od
1-24.
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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/psychologa/dyrektora/innego nauczyciela
o zaistniałej sytuacji.
3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie
do gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego. W przypadku braku takiej możliwości
zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy
np. do świetlicy szkolnej lub czytelni.
4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia.
5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji.
6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna,
pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie
rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na
przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu
i/lub zdrowiu jego i innych uczniów.
8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji/Pogotowia Ratunkowego
w przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.
9. Rozmowa

z

rodzicami

ucznia

przeprowadzona

przez

wychowawcę/pedagoga/psychologa w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla
dziecka.
10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku
efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu.
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Załącznik nr 1a

ZGODA

Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/ córki............................................. w
sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub innych
uczniów.

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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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.
5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem (psychologiem) pomaga rodzicom
w doborze metod wychowawczych.
W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, pedagog
i wychowawca klasy podejmuje współpracę z PP-P i Policją oraz w porozumieniu z dyrektorem
szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego
demoralizacji ucznia.
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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, dzienniczka.
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.
5. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków
oddziaływań, w stosunku do ucznia stosowane są działania określone przez statut w § 111
oraz 112

6. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich.
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Załącznik nr 4
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.
7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego
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Załącznik nr 5
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.
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Załącznik 6
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/ wicedyrektora, którzy
zawiadamiają 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 mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów.
8. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia
trudności.
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Załącznik nr 7
Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli i/lub
pracowników szkoły wobec uczniów:
1. Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców, dyrektor przeprowadza
niezwłocznie postępowanie wyjaśniające z udziałem obu stron konfliktu.
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów wobec pracownika szkoły dyrektor podejmuje
działania dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie pracy, Kodeksie pracy lub Karcie
Nauczyciela.
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Załącznik nr 8
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, psychologa/pedagoga
lub wicedyrektora szkoły 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.
6. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia
trudności.

11

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1

Załącznik nr 9
Procedura postępowania wobec uczniów palących papierosy i e-papierosy:

1. Zgłosić wychowawcy klasy lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu ucznia palącego.
2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu.
3. Wychowawca lub pedagog/psycholog 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 i psychologiem szkolnym organizuje spotkanie z rodzicami
ucznia oraz nakłada na ucznia stosowne kary.
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Załącznik nr 10
Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności:
1. Przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi świadkami zdarzenia.
2. Ustalić sprawcę lub sprawców.
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.
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Załącznik nr 11
Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonywanych przez uczniów:
1. Podjąć próbę ustalenia sprawcy
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.
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Załącznik nr 12
Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
Nauczyciel/pracownik
1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnia jej udzielenie poprzez
wezwanie lekarza w przypadku ,kiedy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Powiadamia rodziców ucznia.
4.Niezwłocznie wzywa Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
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Załącznik nr 13
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/psychologowi szkolnemu pod opiekę.
4. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy.
5. 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).
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Załącznik nr 14
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyki, 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, pedagoga/psychologa, wzywa
Policję.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
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Załącznik nr 15
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy
sobie substancję przypominającą narkotyk:
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog/psycholog, 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 lub narkotyków:
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. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który nie 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.
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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.

Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności
ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.

5.

Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań
w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej,

rzetelnie

informując

rodzica

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
6.

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.
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Załącznik nr 18
Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku
szkolnego:
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496; z 1997 r. Nr28. poz. 153, Nr 141. poz. 943, z 1998 r. Nr 117. poz.759. Nr 182, poz. 1126. z
2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz, 239. Nr 48. poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122.
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz, 362. Nr 113, poz.
984. Wykładnia TK (Dz. U, z 1994 r, Nr45.poz. 184) ad. art. 36 ust. 5).

1. Sposób zwolnień i usprawiedliwień uczniów określa statut szkoły.
2. 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.
3. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana poprzez: dziennik elektroniczny,
telefonicznie, listownie. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu
wyjaśnienia nieobecności dziecka.
4. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty
u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie (e-dziennik lub inny
dokument), potwierdzającą ten fakt.
5. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej
przez siebie lekcji.
6. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej
się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku
7. 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.
8. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor
szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu
egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej
obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże
grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu
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egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 1996 r. nr 146, poz.
680).
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Załącznik nr 19
Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy
e-papierosy):
1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga
oraz 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/psycholog

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.
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Załącznik nr 20
Fałszerstwo
1. Sytuacje fałszerstwa w szkole:
a) dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie
ocen, usprawiedliwianie nieobecności),
b) przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,
c) podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,
d) podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela
ściąganie,
e) inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych,
wycieczce itp.).
2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:
a) wychowawca klasy,
b) nauczyciel przedmiotu,
c) pedagog/psycholog szkolny,
d) zespół wychowawczy,
e) dyrektor szkoły.
3. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:
a) powiadomienie rodziców ucznia,
b) spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,
c) podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.
d) w przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę
o interwencję do Policji.
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Załącznik nr 21
Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających na terenie szkoły
1.Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
2.Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły
wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien:
1. Grzecznie, ale stanowczo wyprosić osobę 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 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.
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Załącznik nr 22

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA
NAPASTNIKA DO SZKOŁY
I. CEL PROCEDURY:
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek wtargnięcia do szkoły
napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.
II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”;
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:
 Procedura do zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności na terenie szkoły
napastnika z bronią lub niebezpiecznym narzędziem.
 Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

IV.UPRAWNIENIA
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OSÓB
REALIZUJĄCYCH
KONIECZNE DZIAŁANIA:
Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami
odpowiadają kolejno:
 dyrektor placówki – dr Marlena Woźniak, tel. 508 351 341
 w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – mgr Sylwia Manowska, tel. 508 347 675
 w przypadku nieobecności ww. Jakub Szeszuła, tel. 798 921 059
Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych – wychowawca lub
nauczyciel wspomagający, w klasie którego jest dziecko.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Ad. 1. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do
osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.






Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz
(zabarykaduj się).
(szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do
pomieszczenia i zabicie kolejnych osób)
Wycisz i uspokój uczniów.
(wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę
wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez
drzwi czy ścianę)
Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.
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(należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na
stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji)
Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
(niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz
zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia)
Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej
sytuacji
(w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest
natychmiastowe przekazanie informacji do sił bezpieczeństwa - policja)
Zasłoń okno, zgaś światło.
(należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w
salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące
się na zewnątrz obiektu szkolnego)
Nie przemieszczaj się.
(przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać
zauważony przez napastników)
Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
(przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez
napastników)
Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
(z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni
palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się
wewnątrz)
Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
(napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą
sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach
rzeczywiście nikogo nie ma)
Nie otwieraj nikomu drzwi.
(interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same
otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania
komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi)
W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę,
która może być ostatnią szansą na uratowanie życia.
(w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak
największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną
szansę na uratowanie życia).

Ad. 2. Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą.





Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika
(wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i
zakończyć się śmiercią zakładników)
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon
(wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby
oszukującej)
Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
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(w takim przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie
zostanie potraktowane jako próba oporu)
Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
(w takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i
agresji)
Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
(odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia,
utrudnia także orientację w sytuacji)
Nie zwracaj na siebie uwagi.
(nie zwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia
w przypadku gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu)
Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
(brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców)
Nie oszukuj terrorysty.
(oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać
ukarane)
Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
(zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie co
może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców)
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
(wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec
dzieci, których zachowanie odstaje od reszty)
Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
(każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać
potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana)
Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.
(nigdy nie wiadomo kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść
posiłek)

Ad. 3. W przypadku działań antyterrorystycznych
 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów –
możesz zostać uznany za terrorystę.
(policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić
napastników od ofiar)
 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
(próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może
zostać potraktowane jako akt agresji)
 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na
wysokości głowy.
(taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w
posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników)
 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej
działaniom.
(postawa taka ułatwia działania policji a także identyfikację zamachowców,
którzy próbują się wtopić w szeregi napastników)
 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
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(tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego)
Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
(wszelkie samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i
mogą utrudnić akcję ratunkową)
Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
(policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji
uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców)
Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty
dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
(w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie
odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w
tłum i uciec z miejsca ataku)
Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej,
oddal się we wskazanym kierunku.
(w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia
dokładnie tak jak tego chcą siły interwencyjne)
Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko
wybuchu lub pożaru.
(najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie
dóbr materialnych).

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:
Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił interweniujących i
zgodnie z ich wskazówkami.
VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 „sygnał dźwiękowy przerywany” –(3 krótkie, szybkie dzwonki, powtórzone 3
razy w krótkich odstępach czasu), co oznacza azyl (barykadowanie się w
pomieszczeniach)
VIII. TELEFONY ALARMOWE
 Policja 997
 Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:
Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj
następujące informacje:
 rodzaj stwierdzonego zagrożenia
 nazwę i adres szkoły
 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
 telefon kontaktowy
 zrealizowane przedsięwzięcia
 potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie

X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE
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Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się
przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji
zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub
osoba przez niego wyznaczona.

XII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 Znać sygnał uruchamiający procedurę.
 Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i
koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
 Znać miejsce ewakuacji.
 Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.
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Załącznik 23

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA
ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
I. CEL PROCEDURY:
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek podłożenia ładunku
wybuchowego lub stwierdzenia podejrzanego pakunku w szkole.
II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”;
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:
 Procedura do zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności podejrzanego pakunku
lub otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
 Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

IV.UPRAWNIENIA
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OSÓB
REALIZUJĄCYCH
KONIECZNE DZIAŁANIA:
Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami
odpowiadają kolejno:
 dyrektor placówki – dr Marlena Woźniak, tel. 508 351 341
 w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – mgr Sylwia Manowska, tel. 508 347 675
 w przypadku nieobecności ww. Jakub Szeszuła, tel. 798 921 059
Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych – wychowawca lub
nauczyciel wspomagający, w klasie którego jest dziecko.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Ad. 1. Podłożenie ładunku wybuchowego lub stwierdzenie podejrzanego pakunku.
a) Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego
 Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku
wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów
(uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji
sprawcy alarmu)
 Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje.
(w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy
z przypomnieniem sobie istotnych informacji)
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Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną
za uruchomienie procedury
(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły)
Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji
(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego
sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami
ewentualnej eksplozji ładunku)
Nie używaj telefonu komórkowego
(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez
telefon komórkowy)
Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie
należą do jej wyposażenia
(stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć
akcje policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji)
Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową
lub funkcjonariuszy służb
(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne
wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową)
W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi
(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie
ewakuacji całości personelu szkoły)
Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu
(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje
blokowania dróg ewakuacyjnych)

b) Stwierdzenie podejrzanego pakunku
 Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku
(należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki
taka ewentualność nie zostanie wykluczona)
 Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku
(w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby
manipulowania)
 Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego
innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala)
(okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć
rozprzestrzenianie się substancji)
 Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za
uruchomienie procedury
(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły)
 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji
(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego
sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami
ewentualnej eksplozji ładunku)
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Nie używaj telefonu komórkowego
(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez
telefon komórkowy)
Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową
lub funkcjonariuszy służb
(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne
wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową)
W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi
(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie
ewakuacji całości personelu szkoły)
Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu
(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje
blokowania dróg ewakuacyjnych)

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:
a) podczas zajęć
 Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie.
 Ustaw uczniów w parach na trasie wyjścia do drzwi.
 Osoby ze SPE poproś do przodu.
 Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych.
 Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów.
 Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce
ewakuacji.
 Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
b) podczas przerwy
 Zgromadź uczniów znajdujących się w rejonie twojego przebywania poprzez
użycie sygnału – ręka podniesiona do góry i użycie gwizdka sportowego.
 Pozostali nauczyciele ustawiają się w wyznaczonych rejonach szkoły zgodnie
z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów.
 Ustaw uczniów w parach i opuść zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi,
udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji.
 W miejscu ewakuacji podziel uczniów na grupy szkoleniowe i sprawdź
obecność wszystkich uczniów
VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 „Ciągły sygnał dźwiękowy” – inicjacja procedury
 „Ładunek wybuchowy ewakuacja!!!” – inicjacja procedury w przypadku braku
zasilania
 „Ręka podniesiona do góry i sygnał gwizdkiem” – konieczność zgromadzenia się
wokół przekazującego sygnał i bezwzględne wykonywanie jego poleceń
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VIII. TELEFONY ALARMOWE
 Policja 997
 Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:
Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj
następujące informacje:
 rodzaj stwierdzonego zagrożenia lub treść otrzymanej informacji
 nazwę i adres szkoły
 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
 telefon kontaktowy
 zrealizowane przedsięwzięcia
 potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie
X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE
Koordynator odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne sprawdza zgodnie z listą
identyfikacyjną, w miejscu ewakuacji, czy wszyscy uczniowie ze SPE znajdują się w miejscu
ewakuacji.
XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub
osoba przez niego wyznaczona.
XII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 Znać sygnał uruchamiający procedurę.
 Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i
koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
 Znać miejsce ewakuacji.
 Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.
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Załącznik 24

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA
CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
I. CEL PROCEDURY:
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek skażenia chemicznego i
biologicznego szkoły
II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”;
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:
 Procedura do zastosowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną
terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami.
 Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

IV.UPRAWNIENIA
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OSÓB
REALIZUJĄCYCH
KONIECZNE DZIAŁANIA:
Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami
odpowiadają kolejno:
 dyrektor placówki – dr Marlena Woźniak, tel. 508 351 341
 w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – mgr Sylwia Manowska, tel. 508 347 675
 w przypadku nieobecności ww. Jakub Szeszuła, tel. 798 921 059
Osobą odpowiedzialną za koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych – wychowawca lub
nauczyciel wspomagający, w klasie którego jest dziecko
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1. Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną
(np. telefon o zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki:
 zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby
przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły
przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru,
 natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby
(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
ataku),
 w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory
wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
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w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki
(maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę,
wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie,
spirytus do zmywania skóry),
przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na
wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do
wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą
zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji),
powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac
wymagających dużego wysiłku
do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno
opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i
innych otworów wentylacyjnych,
oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.

2. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte
natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się:











nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać
proszku, nie ścierać cieczy,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do
przeciągów,
opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność
podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba
upoważniona),
zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i
ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz
poprzecznie do kierunku wiatru (rejonów ewakuacji powinno być kilka,
znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku
wiatru z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem
ewakuacji powinien być budynek/budynki a nie otwarta przestrzeń),
natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby
(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
zagrożenia),
jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce
wodą i mydłem; zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną
substancją i włożyć do plastikowego worka,

36

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1












po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania
zgody odpowiednich służb (policja, straż pożarna, wyspecjalizowana
jednostka zwalczania skażeń i zakażeń),
w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i
uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo
znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki
(maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę,
wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie,
spirytus do zmywania skóry),
przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na
wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do
wnętrza pomieszczeń (częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą
zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji),
powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac
wymagających dużego wysiłku
oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.

3. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte
późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań:











nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać
proszku, nie ścierać cieczy,
powiadomić administratora (dyrektor, zastępca dyrektora, osoba
upoważniona),
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do
przeciągów,
opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność
podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników
znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem a przebywających na
terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły,
natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby
(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego
zagrożenia),
w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne,
wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi
wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia
przygotowując się do ewentualnej kwarantanny,
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oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z
otrzymanymi od nich wytycznymi.

VI. SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:
Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora i/lub
odpowiednich służb oraz zgodnie z ich wskazówkami.
VII. SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 „sygnał dźwiękowy przerywany” – ewakuacja
 „sygnał ciągły przez 30 sekund” – wejść i pozostać w budynku
VIII. TELEFONY ALARMOWE
 Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
 Policja 997
 Straż pożarna 998
 Pogotowie Ratunkowe 999

IX. SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:
Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj
następujące informacje:
 rodzaj stwierdzonego zagrożenia
 nazwę i adres szkoły
 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
 telefon kontaktowy
 zrealizowane przedsięwzięcia
 potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie

X. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE
Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się
przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji
zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
XI. ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub
osoba przez niego wyznaczona.
XII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 Znać sygnał uruchamiający procedurę.
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Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i
koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych.
Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
Znać miejsce ewakuacji.
Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.
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