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Procedury prawne 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 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) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2018 r. poz.2140). 

 

 

Wstęp 

Procedury bezpieczeństwa w szkole określające sposoby postępowania i reagowania 

nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia i życia uczniów, wobec uczniów przejawiających negatywne zachowania, 

współpracy z rodzicami oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń zakłócających prawidłowy 

proces dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczy szkoły. 

Na każdy zaistniały przejaw negatywnego zachowania uczniów, każdy nauczyciel i 

pracownik szkoły zobowiązany jest do odpowiedniego reagowania. 

Tylko wspólne, konsekwentne postępowanie nas dorosłych, odpowiedzialnych za dobre 

wychowanie naszych uczniów może przynieść korzyść i sprawić, że    w naszej szkole 

wszyscy będziemy czuć się dobrze i będziemy wolni od wzajemnych narzekań. 

Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu  i 

zdrowiu czasem nawet i życiu uczniów.  Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji 

szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby 

stosownych instytucji, daje gwarancję, że podjęte działania zapewniają bezpieczeństwo 

uczniów. Szkoła jest placówką zobowiązaną do wczesnej diagnozy objawów niedostosowania 

społecznego, profilaktyki oraz oddziaływań wychowawczych wobec uczniów.  

Dlatego wszyscy musimy mieć świadomość, jakie negatywne zachowania uczniów na terenie 

szkoły i poza nią mogą mieć dla ucznia i jego rodziców przykre konsekwencje, z czym należy 

się liczyć, jeśli któreś z niżej przedstawionych zachowań zaistnieje w szkole. 
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I. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY  

1. Przygotowanie obiektu i pracowników 

1. Pomieszczenia szkoły – w szczególności gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski, pokoje 

nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariat wyposaża się w apteczki zaopatrzone w 

środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.  

2. Wszyscy nauczyciele (oraz większość pracowników obsługi i administracji) są 

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

3. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagować na każde, nawet najmniejsze, 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

 

2. Opieka podczas przerw 

1. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 5:50 na basenie szkolnym, a w szkole o 

godz. 7:05. 

2. Podczas przerwy uczniowie mogą pozostać w salach lekcyjnych oraz w salach 

gimnastycznych tylko pod opieką nauczyciela. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z 

harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim. 

4. Dyżur zaczyna się równo z rozpoczęciem się przerwy. Nauczyciel pełniący dyżur 

powinien bez zwłoki stawić się na miejsce pełnienia dyżuru. 

5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

6. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany: 

a) dbać o bezpieczeństwo dzieci młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów 

zasad bezpiecznego zachowania 

b) reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników szkoły, informować o takich sytuacjach dyrektora szkoły, 

c) dbać o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu 

dyżuru zgłosić konserwatorowi. W miarę możliwości ustalić winnego powstałej 

szkody.  

7. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora. 
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3. Opieka w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

2. Obowiązki nauczyciela: 

a) zapoznać uczniów na pierwszych zajęciach w roku szkolnym z zasadami 

bezpiecznego zachowania się wynikającymi ze specyfiki przedmiotu i wymagać 

bezwzględnego przestrzegania regulaminu każdej pracowni o zwiększonym ryzyku 

wypadku (informatyka, wychowanie fizyczne, pracownie przyrodnicze), 

b) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, 

c) odnotowywać nieobecność ucznia na każdych zajęciach, 

d) respektować prawo uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych, 

e) jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie je 

przerwać i wyprowadzić z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, 

f) zezwalać na wychodzenie z lekcji do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach.  

3. Kategorycznie zabrania się: 

a) kierowania ucznia poza teren szkoły w czasie godzin lekcyjnych, 

b) stosowania kary wykluczenia ucznia z lekcji, zajęć, poprzez wyproszenie go za drzwi 

klasy. 

 

4. Sytuacje wyjątkowe 

1. Prace na rzecz szkoły lub środowiska – udział uczniów może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie narzędzia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i 

bezpiecznych warunków pracy.  

2. Bieżące zmiany w tygodniowym planie lekcji, mające wpływ na bezpieczeństwo (np. 

skrócenie zajęć lub zwolnienie z lekcji spowodowane nieobecnością nauczyciela) – 

rodzice powiadamiani są co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem lub w 

szczególnych wypadkach w dniu zmiany. Uczniowie, którzy z różnych względów muszą 

pozostać w tym czasie w szkole, zostają objęci opieką biblioteki, świetlicy. 

3. Wcześniejsze zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodziców w wyjątkowych przypadkach 

– podstawą zwolnienia jest osobiste przybycie po ucznia, pisemna adnotacja w dzienniku 

elektronicznym, wiadomość sms lub rozmowa telefoniczna z rodzicem. 
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4. Złe samopoczucie ucznia – obowiązkiem wychowawcy klasy, nauczyciela lub 

wychowawcy internatu, któremu uczeń zgłosił niedyspozycję, jest udzielenie dziecku 

pomocy, powiadomienie pielęgniarki szkolnej oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, dyrektora 

szkoły i rodziców dziecka.  

5. Zagrożenie zdrowia lub życia dziecka:  

a) należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców. 

b) jeśli rodzic nie może dotrzeć do szkoły, a dziecko musi być przewiezione do szpitala, 

towarzyszy mu pielęgniarka lub nauczyciel, trener (świadek zdarzenia), którzy 

pozostają z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów.  

 

5. Opieka podczas imprez szkolnych 

 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE  

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy. Mogą 

one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

2. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się: 

a) akademię szkolną, 

b) zawody sportowe, 

c) apel uczniowski, 

d) uroczystości okolicznościowe: jasełka 

e) konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,  

f) dyskotekę: zabawę, bal.  

Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, który jest 

przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź wynikają z 

bieżących potrzeb. 

3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie pracy 

szkoły. 

4. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed 

podaniem ich do wiadomości zainteresowanym. 

5. Organizator zobowiązany jest przedstawić dyrekcji scenariusz uroczystości. 

6. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela, który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i 

odpowiedni poziom przedsięwzięcia.  
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 WYCIECZKI/ IMPREZY/WYJAZDY  

1. Nauczyciele organizujący wycieczkę lub wyjście zapewniają uczniom opiekę i nadzór 

zgodny z przepisami bhp, wypełniają kartę wycieczki w dzienniku elektronicznym. 

2. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i 

potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i 

umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu 

zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.  

3. Wycieczka lub wyjazd musi być należycie przygotowana pod względem programowym i 

organizacyjnym.  

4. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki, są kierownik 

wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.  

5. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę miejsce wyznaczone 

przez organizatora wycieczki, skąd uczniowie są przyprowadzani i odbierani wyłącznie 

pod opieką rodziców. Istnieje możliwość odebrania dziecka przez rodziców w 

wyznaczonym miejscu na trasie powrotu. (informacja pisemna – zgoda na samodzielny 

powrót niepełnoletniego ucznia). 

6. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach 

zajęć szkolnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

7. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. 

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

9. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

10. Wszystkie wyjścia organizator odnotowuje pozostawiając w sekretariacie podpisaną kartę 

wycieczki. 
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SPRAWOWANE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH 

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła może zapewnić 

opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Rodzice dzieci składają pisemną informację wychowawcom klasy w terminie 

przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym. 

3. W tym dniu uczniowie są pod opieką nauczycieli świetlicy wyznaczonych przez 

Dyrektora szkoły. 
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II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTACJACH TRUDNYCH I 

ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

1. Powiadamianie rodziców o trudnych sytuacjach wychowawczych 

a) Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców/prawnych 

opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych. 

b) W przypadku nieobecności wychowawcy, należy zachować obowiązującą w szkole 

drogę służbową (pedagog, dyrekcja) 

c) W każdej sytuacji wymagającej dodatkowej pomocy decyzję o wezwaniu policji 

podejmuje dyrektor szkoły. 

 

2. Samowolne opuszczanie zajęć szkolnych przez ucznia 

a) W przypadku utrzymującej się nieobecności ucznia bez powiadomienia szkoły przez 

rodziców (tydzień lub bardzo liczne absencje na pojedynczych lekcjach) wychowawca 

za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie informuje rodziców o 

nieobecności ucznia w szkole, z prośbą o kontakt osobisty. 

b) Przy braku kontaktu zostaje wysłane pisemne zawiadomienia o absencji ucznia (listem 

poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt rodzica ze szkołą. 

c) W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców/opiekunów prawnych 

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym informuje odpowiednie 

organy o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia i zwraca się do sądu o 

wgląd w sytuację rodzinną. 

d) Wysłanie ponownej informacji dyrektora do rodziców (patrz pkt. b) jest jednoznaczne 

z powiadomieniem sądu rodzinnego o nierealizowaniu obowiązku nauki przez ucznia. 

 

3. Używanie telefonu komórkowego przez ucznia 

Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież ww. sprzętu. 

2. Uczniowie mają prawo korzystać z telefonu komórkowego i innych sprzętów 

elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 
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a) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych (zakaz dotyczy 

wszystkich funkcji urządzenia). 

b) Za zgodą nauczyciela uczeń może używać telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego jako pomocy dydaktycznej. 

c) W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. W czasie trwania zajęć lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy 

przez sekretariat szkoły. 

d) Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innych 

sprzętów elektronicznych przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. 

e) Nie wolno filmować, nagrywać i fotografować nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody. 

f) Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innych sprzętów 

elektronicznych podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami lub po 

nich. 

g) Jeśli uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel informuje o 

tym wychowawcę. Wychowawca udziela uczniowi nagany i zawiadamia o tym fakcie 

rodziców. 

h) Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i 

obniżeniem oceny zachowania. 

i) Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy 

do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Raciborzu. 

  

4. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci 

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim 

oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.  

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

3. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek: 

a) nie przekazywać danych osobowych, 

b)  nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela, 

c) nie korzystać z komunikatorów, 
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d) nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z internetu plików graficznych, 

muzycznych, filmowych itp.  

4. Nauczyciel/wychowawca ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z 

korzystaniem z Internetu .  

5. Po ujawnieniu cyberprzemocy w szkole należy:  

a) Ustalić okoliczności zdarzenia (zabezpieczyć dowody),  

b)  Powiadomić wychowawcę, następnie dyrektora i pedagoga szkolnego, 

c)  Przeanalizować zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora: 

 gdy sprawca jest nieznany należy przerwać akt cyberprzemocy poprzez 

zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału oraz 

zawiadomić policję, 

 gdy sprawcą jest uczeń: 

 należy powiadomić rodziców, a policję i /lub sąd rodzinny dopiero na 

wniosek rodziców / opiekunów ofiary przemocy,  

 zobowiązać ucznia do natychmiastowego zaprzestania procederu i 

usunięcia materiałów z sieci, 

 zastosować konsekwencje regulaminowe, 

 zapewnić pomoc psychologiczno – pedagogiczną ofierze przemocy i 

sprawcy.  

6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  

 

5. Agresywne zachowania wobec innych uczniów 

1. Nauczyciel: Reagowanie na zachowanie agresywne ucznia w momencie, gdy takie 

zachowanie się pojawia tj. jak najszybciej je przerwać. 

2. Nauczyciel: Poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu. 

3. Wychowawca: Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/ uczniami w 

obecności nauczyciela- świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, 

ocenianie zdarzenia i wyciąganie wniosków). 

4. Nauczyciel: Przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą agresji;  

a) poinformowanie, jakie uczeń poniesie konsekwencje,  
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b) przekazanie informacji o dalszych krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć. 

5. Wychowawca: Poinformowanie: 

a) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów uczestników zdarzenia, o zaistniałej 

sytuacji, 

b) rodziców sprawcy, o jego agresywnym zachowaniu i konsekwencjach – fakt ten 

odnotować w obowiązującej dokumentacji. 

 

W przypadku powtarzania się agresywnego zachowania: 

1. Wychowawca: Przekazać informacje pedagogowi szkolnemu i ustalić z nim dalsze 

postępowanie. 

2. Wychowawca ze wsparciem pedagog/psycholog: W obecności 

pedagoga/psychologa, ucznia, jego rodziców i wychowawcy spisać z uczniem i jego 

rodzicami kontrakt (oczekiwania wobec ucznia, konsekwencje za ich łamanie i formy 

wsparcia oferowane przez szkołę).  

3. Wychowawca pedagog/psycholog: Czuwać nad przestrzeganiem przez ucznia 

przyjętych ustaleń 

4. Wychowawca pedagog/psycholog: Ustalenie w porozumieniu z dyrektorem sankcji 

w stosunku do ucznia w oparciu o statut szkoły w przypadku nieprzestrzegania ustaleń, 

przekazanie tej informacji uczniowi i jego rodzicom. 
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III. PROCEDURY W PRZYPADKU ZACHOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO 

PROWADZENIE LEKCJI 

1. Wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, 

chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp. 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Upomnienie słownie ucznia, przeprowadzenie z nim 

rozmowy, a w przypadku braku reakcji, poinformowanie o jego zachowaniu rodziców/ 

opiekunów osobiście lub poprzez wpis do dziennika elektronicznego.  

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Kontrola faktu zapoznania się rodzica z notatką (na 

kolejnej lekcji 

3. Nauczyciel: W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób, 

nauczyciel telefonicznie powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły, zaś osobiście 

odprowadza ucznia, pozostawiając klasę pod opieką innego nauczyciela.  

4. Nauczyciel: Prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym. 

5. Wychowawca: Przeprowadza rozmowę z uczniem, a w przypadku powtarzania się 

takiego zachowania także z jego rodzicami / opiekunami prawnymi i wymierza kary 

zgodnie ze statutem szkoły. 

6. Wychowawca, pedagog: W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem 

wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia. 

 

2. Agresja ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób dorosłych 

przebywających w szkole 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły: Poinformowanie o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora 

szkoły. 

2. Pedagog: Ustalenie przebiegu zajścia i świadków zdarzenia oraz sporządzenie notatki w 

swojej dokumentacji. 

3. Pedagog: Wezwanie rodziców /opiekunów prawnych ucznia, poinformowanie ich o 

zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4. Pedagog: Wnioskowanie o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą 

strategię działań – w uzasadnionych przypadkach.  
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5. Dyrektor: Na wniosek poszkodowanego zawiadomienie policji. 

6. Nauczyciel, pracownik szkoły: Zawiadomienie policji w sytuacji wyjątkowej 

(zagrożenia życia, nieobecność dyrektora, w godzinach zajęć popołudniowych w szkole).  

 

3. Agresywne zachowania pracownika szkoły wobec ucznia 

1. Dyrektor: Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego po uzyskaniu informacji o 

zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły. 

2. Dyrektor: Podjęcie przewidzianych prawem działań wobec pracownika  

3. Dyrektor: Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów i ucznia o podjętych 

działaniach. 

4. Dyrektor: Sporządzenie z podjętych działań notatki potwierdzonej podpisem rodzica i 

umieszczenie jej w dokumentacji zdarzeń. 

 

4. Agresywne zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie 

szkoły wobec uczniów 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły: Podjęcie próby przerwania zachowania  agresywnego 

2. Nauczyciel, pracownik szkoły: Wstępne rozpoznanie okoliczności zdarzenia.  

3. Nauczyciel, pracownik szkoły: Powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji. 

4. Dyrektor: W przypadku kontynuowania zachowania agresywnego zawiadomienie policji 

5. Nauczyciel, pracownik szkoły: Niezwłoczne powiadomienie policji w sytuacji 

wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w 

szkole) . 

 

5. Stwierdzenie przemocy fizycznej wśród uczniów 

1. Nauczyciel, pracownik: Odizolować sprawcę od innych uczniów zawsze pod opieką 

innego nauczyciela, pedagoga. Sprawca przemocy nie może zostać sam. 

2. Nauczyciel, pracownik: Ustalić, kto i w jakim stopniu został poszkodowany na 

podstawie obserwacji oraz informacji od świadków zajścia. 

3. Nauczyciel, pracownik: Udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy 

przedmedycznej. W razie potrzeby, wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną. 



16 

 

4. Dyrektor: Powiadomić o zajściu wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego. 

5. Wychowawca: Udzielić wsparcia ofierze 

6. Wychowawca: Powiadomić rodziców ucznia poszkodowanego/ofiary o zaistniałym 

zdarzeniu. Odnotować ten fakt w dzienniku elektronicznym. 

7. Dyrektor: Niezwłocznie wezwać policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia, lub gdy sytuacja jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.) albo sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana 

8. Wychowawca: Wezwać do szkoły rodziców ucznia – sprawcy. Jeśli nie ma z nimi 

kontaktu telefonicznego, można wezwać ich listownie za potwierdzeniem odbioru celem 

udokumentowania podjętych działań (rodziców nie można zmusić do przyjścia). 

9. Dyrektor: W obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga/psychologa zobowiązać 

ucznia - sprawcę przemocy - do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania, 

poprzez spisanie kontraktu z uczniem. 

10. Dyrektor: Zastosować właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu 

udowodniono winę (wystarczą spójne zeznania kilku osób). 

11. Pedagog, psycholog, wychowawca, nauczyciele: Stosować oddziaływania 

wychowawcze (pomoc psychologiczna, udział w terapii itp.) wobec ofiary sprawcy i 

monitorować zmiany zachowań. 

 

6. Postępowanie w przypadku spraw spornych i konfliktów 

1. Wychowawca: Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy: 

a) rozmowy ze stronami sporu w celu rozwiązania konfliktu, 

b) mediacje ze stronami, 

c) godziny wychowawcze, podejmujące trudne wychowawczo zagadnienia,  związane ze 

sporem czy konfliktem, 

d) warsztaty dla uczniów i dla rodziców, 

e) spotkania stron konfliktu i ich rodziców.  

2. Wychowawca ze wsparciem pedagoga/psychologa: Konflikt ostry lub 

długotrwały: 

a) zawiadomienie rodziców i zaproszenie ich na spotkanie, 

b) spotkanie wyjaśniające i zamykające konflikt (uczniowie, rodzice). 
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3. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą klas: Konflikt pomiędzy 

uczniami różnych klas: 

a) rozmowy ze stronami sporu w celu rozwiązania konfliktu, 

b) mediacje ze stronami, 

c) godziny wychowawcze, podejmujące trudne wychowawczo zagadnienia, związane ze 

sporem czy konfliktem,  

d) wspólne warsztaty dla uczniów obu klas. 

4. Wychowawca ze wsparciem pedagoga/psychologa: Konflikt  ostry, długotrwały – 

spotkanie z rodzicami wyjaśniające i zamykające konflikt. 

 

7. Stwierdzenie palenia tytoniu przez ucznia 

1. Nauczyciel: Zgłosić fakt wychowawcy. 

2. Wychowawca: Powiadomić o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Wychowawca: Przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną. 

4. Wychowawca: W przypadku kontynuacji palenia przez ucznia zgłoszenie do 

pedagoga/psychologa. 

5. Pedagog/psycholog: Zobowiązanie ucznia do stałego korzystania ze wsparcia 

pedagoga/psychologa i poinformowanie o tym fakcie jego rodziców.  

 

8. Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk 

1. Nauczyciel, pedagog, psycholog: Zażądanie, aby uczeń przekazał mu substancję 

przypominającą narkotyk, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży). ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie 

wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. Nauczyciel, pedagog, psycholog: Uczeń dobrowolnie wydaje nauczycielowi, 

pedagogowi/psychologowi substancję. Nauczyciel, pedagog/psycholog odpowiednio 

ją zabezpiecza, przekazuje ją dyrektorowi, zaś Dyrektor przekazuje ją policji. Próba 

ustalenia, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 
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3. Nauczyciel, pedagog, psycholog: Udokumentowanie całego zdarzenia oraz swoich 

spostrzeżeń.  

4. Nauczyciel, pedagog, psycholog, dyrektor: Gdy uczeń nie chce przekazać 

substancji na prośbę nauczyciela ani pokazać zawartości teczki – powiadomienie 

dyrektora, a Dyrektor wzywa policję, która podejmuje właściwe czynności. 

5. Wychowawca: O swoich spostrzeżeniach powiadomić rodziców/opiekunów ucznia i 

wezwać  ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

 

Jeśli sprawcą (zarówno posiadania jak udzielania innej osobie środków odurzających) jest uczeń, 

który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat mamy do czynienia z czynami karalnymi. Z przestępstwem 

mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej 

sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.  

Podstawa prawna: Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - KPK (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) - art. 

219 

 

9. Podejrzenie obecności na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub 

innych środków zmieniających świadomość 

1. Nauczyciel: Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i pedagoga. 

2. Wychowawca, pedagog: Odizolowanie ucznia od reszty klasy (ze względów 

bezpieczeństwa nie wolno pozostawić go samego). Zadbanie o stworzenie warunków, w 

których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie 

3. Wychowawca, pielęgniarka, pedagog: Wezwanie rodziców/opiekunów oraz lekarza 

w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. 

4. Dyrektor: Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje 

powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób – powiadomić policję. 

O fakcie tym poinformować rodziców. 

5. Pedagog, psycholog, dyrektor: W przypadku podejrzenia, że uczeń brał narkotyki 

spróbować nawiązać z nim kontakt i ustalić:  

a) czy uczeń brał narkotyki, czy dopalacze, a jeśli tak to z kim? 
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b) jakie to były narkotyki / substancje odurzające? 

c) w jaki sposób wszedł w ich posiadanie? 

d) skąd miał pieniądze? 

e) od jak dawna bierze narkotyki/inne substancje? 

f) czy ktoś o tym wie? 

6. Dyrektor, pedagog, psycholog: Przedstawienie sytuacji i dotychczasowych ustaleń 

rodzicom (o ile zareagowali na wezwanie szkoły i są obecni). Uzupełnić wyjaśnienia 

ucznia z udziałem rodziców. 

7. Dyrektor, pedagog, psycholog: Pozwolić rodzicom na podjęcie przez nich decyzji o 

dalszym postępowaniu i przekazanie ucznia pod ich opiekę (przejęcie opieki rodzice 

potwierdzają własnoręcznym podpisem). Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, 

albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz (po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły). 

8. Dyrektor, pedagog: Sporządzenie notatki o decyzji podjętej przez rodziców oraz faktu 

przejęcia przez nich opieki nad dzieckiem. 

9. Pedagog, psycholog: wychowawca Podjęcie niezbędnych czynności celem 

całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i zakończenia sprawy. 

10. Wychowawca: Zastosowanie wobec ucznia kary regulaminowej przewidzianej w 

statucie szkoły.  

11. Pedagog, psycholog: Ustalenie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia i 

wychowawcą klasy zasad dalszego postępowania. Sporządzenie i spisanie kontraktu.  

 

Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 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. 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:  

 posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających,  

 udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie  do użycia, 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Podstawa prawna: Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 

11, poz. 109 ze zm.) - art. 4 § 1. 
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10. Podejrzenie przemocy w rodzinie ucznia 

1. Nauczyciel, wychowawca: podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej – 

poinformowanie, o tym fakcie wychowawcy, a ten pedagoga. 

2. Osoba, której przekazano te informacje: Fakt lub podejrzenie przemocy w rodzinie 

zgłoszone przez inne osoby: 

a) przyjęcie informacji zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go 

bez świadków, 

b) zapisanie daty i godziny zgłoszenia. 

Nie wolno odsyłać informatora do innych pracowników szkoły.  

3. Nauczyciel: Poinformowanie o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca: Poinformowanie pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły. 

5. Pedagog/dyrektor: Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, 

wezwanie lekarza. 

6. Pedagog/psycholog: Dbając o dyskrecję, przeprowadzenie rozmowy z 

poszkodowanym ( o ile jest to możliwe). 

7. Pedagog/psycholog:  

a) wezwanie do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) 

pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy. 

b) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – 

poinformowanie o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie/przemocy wobec 

dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania 

c) wskazanie pomocy.  

8. Pedagog: Podjęcie decyzji o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” (NK) 

9. Pedagog/psycholog/dyrektor: O wdrożeniu procedury NK zawiadomić 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazać mu sporządzoną 

dokumentację. 

10. Pedagog/psycholog: W przypadku rodziny objętej dozorem, przekazanie informacji 

kuratorowi.  

11. Pedagog/psycholog: Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona 

obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy zawiadomienie policji i sądu rodzinnego.  

12. Osoby je podejmujące: Dokumentowanie wszystkich podejmowanych czynności  
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11. Przypadek kradzieży, zniszczenia mienia, zastraszania, wymuszania lub wyłudzania  

Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, który był świadkiem zdarzenia lub 

któremu został zgłoszony przez ucznia fakt zniszczenia mienia, zastraszania, 

wymuszania lub wyłudzenia. 

1. Nauczyciel, wychowawca, trener, wychowawca internatu: Poinformować 

pedagoga i wychowawcę. 

2. Nauczyciel, wychowawca, trener, wychowawca internatu: Powiadomić 

bezzwłocznie dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca, pedagog: Ustalić okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę. 

Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej 

osobie. 

4. Dyrektor lub wychowawcy: Zawiadomić rodziców ucznia poszkodowanego, jak i 

podejrzanego, o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

5. Wychowawca i pedagog: Zorganizować spotkanie rodziców sprawcy i 

poszkodowanego. Ustalić konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia 

poszkodowanemu. Sporządzić się protokół ze spotkania. wychowawca i pedagog. 

6. Wychowawca, pedagog: W przypadku braku rekompensaty w wymienionym terminie 

wychowawca informuje o problemie dyrektora szkoły, który podejmuje decyzje o 

ponownym wezwaniu do wyrównania szkody lub kieruję sprawę do wyjaśnienia przez 

policję. 

7. Dyrektor szkoły: W szczególnych wypadkach informuje się o zdarzeniu policję. 
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12. Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły 

1. 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. 

2. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny  

(3 minutowy ciągły dzwonek). 

3. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę.  

4. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic.  

5. 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. 

7. Do zadań nauczycieli należy: 

a) upewnić się, czy jest możliwość wyjścia z klasy, 

b) poinformować uczniów o konieczności szybkiego opuszczenia budynku, 

c) zakazać zabierania rzeczy osobistych, 

d) wyznaczyć osobę, która poprowadzi uczniów do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, 

e) ustawić uczniów w parach, 

f) przeliczyć wszystkich wychodzących uczniów, 

g) opuścić klasę jako ostatnia osoba, 

h) ustawić grupę w miejscu zbiórki i sprawdzić stan jej stan liczebny, 

i) przekazać informację dyrektorowi, 

j) sprawować bezustanną opiekę na uczniami. 

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

9. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego 

akcją. 

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

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

wszelkie znajdujące się tam materiały łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny 

sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

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

pożarem. 

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

trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej 
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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. 

 

13.Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu 

bomby/ładunku wybuchowego. 

1. Po uzyskaniu informacji dotyczącej podłożenia bomby/ładunku wybuchowego na terenie 

szkoły należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły/wicedyrektorów. 

2. Dyrektor powiadamia policję ,zarządza ewakuację szkoły, którą osobiście nadzoruje. 

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

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

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

dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom. 

4. Zawiadamiając policję, dyrektor podaje telefonicznie następujące informacje:  

a) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu,  

b) treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

c) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 

przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd 

ujawnionego przedmiotu.  

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

6. W porozumieniu z policją, dyrektor podejmuje dalsze działania zapewniające 

bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. 

7. Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne miejsce (np. poza teren szkoły), 

pozostają z nimi do czasu sprawdzenia budynku przez policję. 

Uwaga! Uczniowie zabierają ze sobą wszystkie swoje rzeczy(plecaki, torby, worki) 

8. Po uzyskaniu zgody lub na polecenie policji, dyrektor zarządza powrót nauczycieli i 

uczniów do szkoły lub zwalnia ich z pracy i zajęć. 

9. Dyrektor informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o 

zaistniałym zdarzeniu oraz podjętych działaniach (telefonicznie, niezwłocznie po 

powiadomieniu policji, pisemnie – w ciągu 5 dni od zdarzenia). 
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14. Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole. 

I. W sytuacji bez kontaktu z napastnikiem: 

1. Decyzję o alarmowaniu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy przeszkolony 

pracownik, gdy takie zagrożenie zauważy lub otrzyma informację o zagrożeniu – hasło: 

NAPASTNIK 

2. Uruchomić sygnał dźwiękowy – 3 serie 3 krótkich dzwonków: 3 x 3 

 

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu na wypadek wtargnięcia napastnika:  

Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła 

zagrożenia, po wyraźnym poleceniu dyrektora szkoły o ewakuacji. 

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

a) Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

b) Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacyjnej, 

c) Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, nie blokuj ruchu, 

d) Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, przeciwdziałaj panice, 

e) Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym dla ciebie i poszkodowanych, 

f) Ostrzegaj o niebezpieczeństwie. 

4. Jeśli bezpośrednia ewakuacja nie jest możliwa: 

a) Zamknij na klucz drzwi klasy od środka 

b) Zamknij wszystkie okna aby uniemożliwić wtargnięcie lub wrzucenie czegoś 

c) Uspokój uczniów - bądź opanowany 

d) Zabarykaduj drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami. 

e) Nakaż wyłączenie wszystkich telefonów - swój wycisz. Wyłącz komputer 

f) Każ dzieciom wejść pod ławki z dala od drzwi, położyć się na podłodze na brzuchu. 

g) Wyłącz oświetlenie. 

h) Pilnuj, aby w sali była bezwzględna cisza - spokojnym głosem powiedz dzieciom, że 

od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich. 

i) Nie otwieraj drzwi. Służby ratownicze same to zrobią. 

j) Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonuj ich polecenia. 

k) Jeśli będzie taka możliwość, o zagrożeniu poinformuje cię seria krótkich dzwonków: 

3x3 
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II. Wtargnięcie napastników do obiektu – kontakt bezpośredni: 

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

2. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem. 

Mów do uczniów po imieniu spokojnym tonem.   

3. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 

cenne dla służb ratowniczych. 

4. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj nad własnymi emocjami.  

5. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom wychodzić z 

pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż dzieciom położyć się na podłodze 

na brzuchu.  

6. Jeśli twoje życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem 

BŁAGAJ O LITOŚĆ 

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej.  

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie 

zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

8. Po zakończeniu akcji: 

a) sprawdź obecność dzieci, upewnij się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku 

któregokolwiek dziecka poinformuj policję,   

b) nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

c) prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

15. Postępowanie w przypadku ewakuacji szkoły. 

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie 

ewakuowanego obiektu. 

3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych. 

4. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu 

ewakuacji. 

5. Nauczyciel ustawia uczniów parami, otaczając opieką osoby najsłabsze fizycznie i 

psychicznie. Przelicza uczniów. Upewnia się, że istnieje możliwość opuszczenia klasy. 

6. Klasę opuszcza jako ostatni. 

7. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi. 
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8. Pomieszczeń opuszczanych nie należy zamykać na klucz. 

9. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy 

obecności. 

10. W przypadku, kiedy ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby 

ratownicze. Nie wolno wracać do strefy zagrożonej. 

 

16. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczenia powietrza (II lub III poziom) 

Odebranie przez sekretariat szkoły informacji o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego 

lub docelowego stężenia substancji niebezpiecznych – ogłoszenie poziomu II (ostrzegawczy – 

kolor pomarańczowy) lub poziomu III (alarm smogowy – kolor czerwony).  

1. O zaistniałej sytuacji sekretariat powiadamia dyrekcję szkoły. 

2. Sekretarka lub dyrekcja niezwłocznie przekazuje niniejszy komunikat nauczycielom, 

pracownikom administracji i obsługi bezpośrednio (ustnie) lub za pośrednictwem 

dziennika. Informację umieszcza się również na tablicach ogłoszeń dla uczniów i 

pracowników szkoły. 

3. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani zastosować działania zapobiegające narażeniu 

uczniów oraz ich samych na negatywne skutki złej jakości powietrza, zgodnie z 

poniższymi wytycznymi:  

a) Poziom II – stan ostrzegawczy: 

  ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, 

  ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego 

oddychania przez usta na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń. 

  nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń.  

b) Poziom III – alarm smogowy: 

  ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na zewnątrz pracowników, 

  bezwzględny zakaz pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły, 

  ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego 

oddychania przez usta na otwartej przestrzeni jak również wewnątrz pomieszczeń,  

  nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń, 

  zaleca się by rodzice wyposażyli dzieci w maski przeciw smogowe, które w 

największym stopniu chronią przed zanieczyszczonym powietrzem podczas drogi do i 

ze szkoły, 
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  zaleca się by w przypadku wystąpienia u dzieci dolegliwości zdrowotnych, rodzice 

niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem.  

4. Obowiązki nauczycieli, po otrzymaniu informacji o ogłoszeniu poziomu II lub poziomu 

III (alarmu smogowego) zanieczyszczenia powietrza: 

a) niezwłoczne poinformowanie o tym uczniów, 

b) przypomnienie uczniom podstawowych zasad postępowania w takich przypadkach, 

c) wychowawcy klas przekazują informację o wystąpieniu ponadnormatywnych stężeń 

powietrza rodzicom za pośrednictwem e-dziennika, 

d) w przypadku zgłaszania przez dziecko dolegliwości – postępowanie wg procedur 

opisanych osobno. 
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IV.PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

 

1. Procedury bezpieczeństwa i higieny obowiązujące uczniów przed zajęciami 

wychowania fizycznego i zajęciami treningowymi: 

 

Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć spędzają przerwę w holu obiektu sportowego, a do 

szatni wchodzą równo z dzwonkiem na lekcję.  

 

Uczeń zobowiązany jest:  

1. Przestrzegać regulaminu obiektów sportowych, boiska sportowego i szatni. 

2. Ćwiczenia wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz z zaleceniami 

wydanymi przez nauczyciela. 

3. Wydany sprzęt sportowy używać tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności. 

4. Bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Do magazynku sprzętu sportowego wchodzić tylko na polecenie nauczycieli 

prowadzących zajęcia. 

6. Posiadać obowiązkowy strój sportowy, pozwalający na swobodne wykonywanie ćwiczeń. 

7. W czasie ćwiczeń usunąć wszelką biżuterię i ozdoby, zegarek itp., które mogą stanowić 

niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała ćwiczącego lub współćwiczących. Długie włosy 

powinny być upięte. 

8. Za cenne rzeczy pozostawione w szatni odpowiada uczeń. 

9. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach sportowych zająć miejsce na obiekcie 

wyznaczone przez nauczyciela, zachować spokój i  uczestniczyć w lekcji poprzez 

słuchanie nauczyciela. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach obowiązuje 

bezwzględny zakaz korzystania z telefonów, gier, odtwarzaczy itp. 

10. Niedyspozycje własne przed jak i w trakcie lekcji oraz wszelkie uszkodzenia sprzętu i 

urządzeń sportowych zgłaszać nauczycielowi. 

11. W szatni pozostawiać ubrania i obuwie w należytym porządku. 

12. Dbać o czystość obiektu, boisk sportowych, magazynku sportowego i szatni;  

13. Służyć radą i nieść pomoc słabszym kolegom;  

14. Wszelkie wypadki należy zgłaszać nauczycielowi  
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Uczniowi zabrania się:  

1. Samowolnego opuszczania lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć treningowych. 

2. Wchodzenia na teren obiektu i ćwiczenia w niewłaściwym obuwiu. 

3. Samodzielnego wykonywania bez zezwolenia prowadzącego ćwiczeń oraz korzystania z 

urządzeń. 

4. Zanieczyszczania obiektów (rzucania papierków, śmiecenia, żucia gumy, plucia itp.) 

 

2. Procedura korzystania z obiektów sportowych 

1. Obiekty sportowe przeznaczone są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

treningowych oraz do organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i 

okolicznościowych.  

2. Korzystanie z obiektów sportowych dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.  

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do zajęć ubiór sportowy. 

4. Osoby nie ćwiczące przebywające na sali zobowiązane są do posiadania obuwia 

zastępczego.  

5. Osoby ćwiczące, podczas zajęć sportowych są zobowiązane do zdjęcia przedmiotów 

mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego uszkodzenia ciała (kolczyki, 

łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne).  

6. Ćwiczący przebiera się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należnym porządku. 

Młodzież nie uczestnicząca w zajęciach nie może przebywać w trakcie zajęć w szatni.  

7. Uczniowie wychodzą na zajęcia sportowe pod opieką nauczyciela.  

8. W czasie trwania zajęć sportowych szatnie winny być zamknięte przez nauczyciela 

9. Uczeń nie może samodzielnie opuścić obiektu sportowego.  

10. Przygotowanie wyposażenia obiektu do zajęć jest obowiązkiem nauczyciela, a w 

przypadku potrzeby wprowadzenia zmian podczas zajęć, powinno odbywać się w sposób 

bezpieczny, zgodnie z poleceniami nauczyciela.  

11. Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i jeśli to możliwe 

usunięty z obiektu lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony przed użyciem.  

12. Wszystkie urządzenia obiektu oraz sprzęt sportowy mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

13. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych 

zajęciach w wyznaczonych miejscach.  
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14. Dzieci i młodzież uczestnicząca w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach 

treningowych lub zajęciach dodatkowych ma bezwzględny obowiązek stosować się do 

poleceń nauczyciela.  

15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich odpowiedni dobór do ćwiczeń, a także za 

bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel.  

16. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia 

uczniowie powinni natychmiast poinformować nauczyciela.  

17. Korzystający z obiektów sportowych obowiązani są zachować porządek i czystość w 

trakcie oraz po zajęciach, a także dbać o sprzęt i urządzenia znajdujące się na obiekcie. W 

przypadku udowodnionej, celowej dewastacji wyposażenia ponoszą oni materialna 

odpowiedzialność za dokonane zniszczenia. 

18. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności 

za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, jak biżuteria, telefony komórkowe, 

pieniądze itp.  

19. Zabronione jest spożywanie podczas zajęć artykułów żywnościowych i napojów (oprócz 

wody do picia). 

 

3. Procedury dotyczące dyżurów przy obiektach sportowych 

1. Uczniowie przebywają w sali gimnastycznej tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli.  

2. W trakcie przerwy uczniowie przebierają się w szatni lub przebywają w miejscu 

wyznaczonym i objętym nadzorem nauczyciela dyżurującego. Dopuszcza się 

wykonywanie ćwiczeń na obiekcie, jednak wyłącznie za zgodą nauczyciela.  

3. Nauczyciel dyżurujący w trakcie przerwy dba o bezpieczeństwo uczniów, ład i porządek 

na obiekcie.  

4. W trakcie przerwy uczniowie mają zakaz używania sprzętu sportowego, o ile nie wyrazi 

na to zgody nauczyciel.  

5. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym harmonogramem dotyczącym każdego 

semestru roku szkolnego.  

6. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie możliwie 

najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji.  

7. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie 

najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia na miejsce rozpoczęcia lekcji.  
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8. Pierwszy dyżur rozpoczyna się 15 minut przed pierwszymi zajęciami, a ostatni kończy  

15 minut po ostatnich zajęciach. 

9. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie 

bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie dyżurowania.  

10. W sytuacjach szczególnych, wypadek lub nagłe zachorowanie, nauczyciel dyżurny ma 

obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu zapewnienia uczniom jak najszybszej 

pomocy zgodnie z procedurą postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.  

11. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej strefie, zapobiega 

wandalizmowi. Szczególnie zwraca uwagę na wszelkie przejawy dewastacji mienia i w 

miarę możliwości ustala winnego powstałej szkody oraz zgłasza ją kierownikowi 

obiektów. 

12. Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia regulaminu 

zachowania się podczas przerw wychowawcy klasy.  

13. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza kierownikowi obiektów zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć.  

 

4. Procedura korzystania z boiska szkolnego 

1. Boisko szkolne przeznaczone jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć 

treningowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.  

2. Zajęcia sportowe na boisku odbywają się w obecności nauczyciela.  

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel 

dyżurujący.  

4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających na terenie boiska 

szkolnego.  

5. Wszelkie uszkodzenia boiska należy zgłaszać do kierownika obiektów. 

6. Sprzęt sportowy powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i z 

zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania 

na bramkach do piłki ręcznej. 

7. Z boiska szkolnego należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po 

zakończeniu zajęć miejsce należy zostawić w należytym porządku.  

8. Za wszelkie uszkodzenia materialnie odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

prawni opiekunowie.  
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9. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania psów i innych zwierząt 

b) niszczenia urządzeń, 

c) wspinania się po konstrukcjach płotu, 

d) niszczenia zieleni i ławek, 

e) jazdy po boisku pojazdami, 

f) palenia wyrobów tytoniowych, 

g) spożywania napojów alkoholowych, 

h) przebywania osobom pod wpływem alkoholu oraz innych  środków odurzających, 

i) zaśmiecania terenu.  

10. Stan techniczny boiska sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.  

11. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić nieprawidłowości kierownikowi obiektów celem ich niezwłocznego usunięcia.  

12. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty 

może stwarzać zagrożenie oraz dopuszczać do zajęć sportowych wówczas, gdy nie ma 

zapewnionego nadzoru.  

13. Sprzęt sportowy na terenie boiska może być używany tylko w obecności nauczyciela i na 

jego polecenie.  
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