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Procedury bezpieczeństwa mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole 

poprzez: 

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. 

1. Stosowanie procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia obowiązują nauczycieli, 

rodziców, uczniów oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

 

TELEFONY  ALARMOWE: 

 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 

 998 – STRAŻ POŻARNA 

 997 –POLICJA 

 112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 

 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA 

 

 Wceluzapewnieniasprawnejorganizacjipracyorazprzepływuinformacjipomiędzyorgana

mi szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury: 

I. Przebywanie w budynku szkoły: 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 

2. Kontrolę egzekwowania zasad wchodzenia do szkoły sprawują nauczyciele pełniący 

dyżur oraz pracownicy obsługi. 

 

II. Rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych. 

2. Od 740 do 800dzieci są pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrach. 

3. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli. 

4. Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów oddziału przedszkolnego odbierają swoje dzieci 

zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy osobiście nie mogą odebrać dziecka ze szkoły, 

zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych 

przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły.  

6. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas schodzą do szatni, wychodzą do autobusu i  

są pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżur. 

 



Procedury bezpieczeństwa                                                                                                         
Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach 

 

 Strona 4 
 

 

 

III. Organizacji zajęć dydaktycznych 

1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z 

planem zajęć uczniów. 

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne. 

3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im 

samowolnie oddalać się poza jej  teren. 

4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznaczanie obecności i na bieżąco 

notuje spóźnienia. 

5. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę 

lub innych nauczycieli oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń. 

6. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników, instrumentów 

muzycznych i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego w 

salach lekcyjnych. 

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; 

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

8. Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich 

uczniów na początku września. 

 

IV. Organizacji dowozu 

1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkoły jest Gmina Czarny Dunajec. 

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 kwietnia każdego 

roku i przekazuje organizatorowi dowozu. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje 

niezwłocznie, nie później niż do 1 września. 

3. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia 

opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu. 

4. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, są orientacyjne z uwagi na zmieniające 

się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania  i 

wysiadania uczniów. 

5. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max 25 min po 

czym wracają do domów. 

6. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

7. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać i wysiadać z autobusu/busa  bez zgody opiekuna dowozu;  

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu; 

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób; 

d) żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym; 

e) rozmawiać z kierowcą; 

f) dokonywać zniszczeń w autobusie. 

7. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko na wyznaczonych przystankach. 

8. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania. 

9. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność 
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tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

10. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie bezpośrednio na lekcje. 

11. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej. 

12. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy 

szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu. 

13. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie 

dowozów oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy. 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu 

wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu 

od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa. 

15. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego 

wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej. 

16. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły                 

w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza 

godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 

17. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba 

zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności 

rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone 

jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny 

opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego 

przejazdu. 

18. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się 

uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym 

weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i  zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa. 

19. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w 

wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku 

awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować szkołę. 

20. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie                    z 

opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych. 

21. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa  przewożącego uczniów, kierowca 

niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje 

opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

zapewnienia pojazdu zastępczego. 

22. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia 

do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i  przekazania ich pod opiekę szkoły oraz             

w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili 

opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.. 

23. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu 

informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna. 
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V. Kontaktów z rodzicami 

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno- 

wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają(w zależności od rodzaju sprawy) 

z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym. Jeżeli efekt 

tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do dyrektora szkoły. 

2. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w roku. 

3. Rodzice  bezpośrednio  kontaktują  się  z  nauczycielem  w  czasie  zebrań  ogólnych i 

godzinach konsultacji (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także 

kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

 

VI. Usprawiedliwień  nieobecności  uczniów  na  zajęciach  edukacyjnych 

obowiązkowych  i nieobowiązkowych. 

Usprawiedliwiania nieobecności uczniów: 

1. dokonują rodzice/prawni opiekunowie u wychowawcy/prowadzącego zajęcia. 

2. Wychowawca usprawiedliwia na podstawie: 

 oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna; 

 zwolnienia lekarskiego; 

 zwolnienia  przez  nauczyciela-opiekuna   (jeśli   dziecko   reprezentuje   szkołę   np. 

w zawodach sportowych lub w konkursach i imprezach szkolnych oraz 

pozaszkolnych). 

3. Usprawiedliwienie  nieobecności  powinno  nastąpić   w   ciągu  dwóch tygodni po dacie 

ustania nieobecności. W przeciwnym wypadku godziny nieobecne pozostają 

nieusprawiedliwione. 

 

VII. Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych 

1. Zwolnienie uczniów następuje w przypadku osobistego odbioru rodziców/prawnych 

opiekunów ze szkoły. 

 

VIII. Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje 

następujące działania: 

 kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę 

powrotu dziecka do domu (w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel sam 

podejmuje ww. czynności). 

2. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność 

lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie 

ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

3. Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Uczeń chory nie może pozostać bez opieki. 
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IX. Postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji 

Nauczyciel podejmuje następujące działania: 

1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi 

szkolnemu. 

2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy. 

3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii nauczycieli i w razie potrzeby 

wzywa rodziców w celu poinformowania o zachowaniu dziecka. 

4. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły. 

5. Jeżeli  jest  to  zachowanie incydentalne, szkoła  pozostaje w bezpośrednim  kontakcie   z 

rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje 

nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, 

wychowawca, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych. 

6. Zgłasza sprawę do dyrektora. 

 

X.  Postępowania w przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem środków 

odurzających 

Jedną z sytuacji, na którą musisz natychmiast zareagować jest pojawienie się w szkole ucznia 

pod wpływam alkoholu. Procedura postępowania w tej sytuacji wymaga współpracy z 

nauczycielami, rodzicami, ale również organami - policją, pogotowiem ratunkowym. 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, informuje o podejrzeniu, że uczeń znajduje się pod 

wpływem środków odurzających: 

 wychowawcę klasy, 

 dyrektora szkoły 

2. Po uzyskaniu informacji o podejrzeniu, iż uczeń przebywa w szkole pod wpływem środków 

odurzających, należy powiadomić o tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Spróbować nawiązać kontakt z uczniem. 

4. Jeżeli nawiązanie kontaktu z uczniem się nie powiedzie, należy wezwać pogotowie 

ratunkowe oraz Policję. 

5. Jeżeli został nawiązany kontakt z uczniem, należy ustalić: 

 czy uczeń brał narkotyki, a jeśli tak to z kim; 

 jakie to były narkotyki / substancje odurzające; 

 w jaki sposób wszedł w ich posiadanie; 

 skąd miał pieniądze; 

 od jak dawna bierze narkotyki/inne substancje; 

 kto o tym wiedział. 

6. Po przybyciu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do szkoły, należy im przedstawić 

sytuację oraz dotychczasowe ustalenia. 

7. Wyjaśnienia ucznia z udziałem rodziców należy uzupełnić, w szczególności o informacje 

czy podobne przypadki zdarzały się wcześniej. Jeżeli tak to należy ustalić: 

 co uczeń zażywał, 
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 jak reagował, 

 co rodzice zrobili, żeby temu zapobiec. 

8. Rodzice podejmują decyzję co do dalszego postępowania (np. o poddaniu dziecka badaniu 

na obecność środków odurzających) i przejmują opiekę nad uczniem. 

Należy Zapamiętać !!! 

Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie opieki na dzieckiem. 

Odnotować w sporządzonej notatce decyzję podjętą przez rodziców oraz fakt przejęcia przez 

nich opieki nad dzieckiem. 

Podjąć niezbędne czynności celem całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i zakończenia sprawy. 

Należy Zastosować: 

Opracować i przeprowadzić anonimową ankietę wśród uczniów danej klasy można to np. 

zlecić pedagogowi lub innemu nauczycielowi. 

Zastosować wobec ucznia karę regulaminową przewidzianą w statucie szkoły. 

9. Należy ustalić z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, wychowawcą klasy i pedagogiem 

szkolnym zasady dalszego postępowania. Sporządzić protokół z ustaleń/spisać kontrakt. 

 

XI. Procedura postępowania profilaktycznego w przypadku zażywania przez uczniów 

narkotyków 

Dla Dyrektora - W sytuacji gdy dowiesz się, że uczeń zażywa narkotyki najpierw spisz z nim i 

jego rodzicami kontrakt. Musisz też zobowiązać wychowawcę klasy do stałego monitorowania 

ucznia, jego zachowania. Warto poświęcić czas na szczegółowe uregulowanie procedury 

postępowania w takiej sytuacji, gdyż niestety z problemem narkotyków i używek w szkole 

spotykamy się coraz częściej. Zatem razem z nauczycielami wypracujcie najkorzystniejszy 

model współpracy! 

1. Spisz z uczniem, który zażywał narkotyki i jego rodzicami kontrakt. 

2. Zobowiąż wychowawcę klasy ucznia, który zażywał narkotyki do: 

 informowania Ciebie, rodziców i pedagoga, za każdym razem gdy sytuacja się powtórzy; 

 monitorowania realizacji zawartego z uczniem kontraktu. 

2. Zobowiąż wychowawcę klasy ucznia do przeprowadzenia zajęć ukazujących szkodliwość 

używek dla młodego organizmu np. w formie prelekcji, filmu dydaktycznego, warsztatów. 

3. Zobowiąż psychologa do obserwowania zachowań tego ucznia i do objęcia go indywidualną 

pomocą. 

4. Podejmij działania zapobiegające wystąpieniu na szerszą skalę problemu narkotyków w 

Twojej szkole. 

Przykładowe działania zostały opisane w kolejnych krokach: 

5. W porozumieniu z radą pedagogiczną stwórz uczniom możliwość bezpiecznego, 

anonimowego zgłaszania informacji o wszelkich przypadkach używania lub 

rozpowszechniania narkotyków. 

Zastosuj: 

Np. załóż skrzynkę, do której uczniowie będą mogli anonimowo wrzucać kartki  z informacjami 

lub uruchom w tym celu specjalny adres e-mail. 

6. Zgłaszaj Policji każdy przypadek zażywania narkotyków. 
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7. Zorganizuj spotkania z: 

 policją/kuratorem sądowym dotyczące prawnych aspektów zażywania/rozpowszechniania 

narkotyków; 

 przedstawicielami służby zdrowia dotyczące negatywnego wpływu używek i środków 

odurzających na zdrowie i psychikę młodych ludzi; 

 osobami wychodzącymi z uzależnień. 

9. We współpracy z pedagogiem, radą pedagogiczną, radą rodziców, organem prowadzącym 

podejmij działania promujące zdrowy styl życia, np. organizuj pozalekcyjne zajęcia 

sportowe; zadbaj, aby sklepik szkolny oferował zdrową żywność itp. 

  

XII. Procedura, gdy jest podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie narkotyki  

Samo podejrzenie posiadania przez uczniów narkotyków pociąga do natychmiastowego 

działania. Postępowanie musi być bardzo stanowcze - w innym razie sytuacja będzie się 

powtarzać. Jeśli uczeń odmówi przekazania substancji - wezwij policję! 

1. W obecności innej osoby (nauczyciela, pedagoga) należy zażądać, aby uczeń przekazał 

substancję przypominającą narkotyk, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni. 

2. Spróbować ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. 

3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie przekazać 

ją do jednostki Policji. 

4. Całe zdarzenie należy udokumentować, poprzez sporządzenie możliwie dokładnej notatki z 

ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

5. Należy wezwać Policję, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania substancji i 

pokazania zawartości plecaka (kieszeni). 

6. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na  terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk powinien ją zabezpieczyć do przyjazdu policji oraz 

powiadomić dyrektora szkoły. 

 

XIII. Organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli 

Nauczyciel: 

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu 

zgodnie z harmonogramem. 

2. Zajmuje miejsce stanowisko w przydzielonym miejscu, które opuszcza wraz z 

dzwonkiem na lekcje. 

3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, szatnia, sanitariaty. 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania. 

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego 

nie jest w stanie sam usunąć. 
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7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły. 

8. W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, 

gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia 

wychowawcę i dyrektora szkoły. 

9. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru,  w wyniku którego 

uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby 

ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka. 

10. Powiadamia niezwłocznie dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

11. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych. 

12. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby 

inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

13. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego  pracownika pełni również  dyżur  w  

jego  zastępstwie.  W  przypadku,  gdy  ma  planowo  swój  dyżur,  zgłasza zaistniałą 

sytuację dyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu 

dyżuru. 

15. Dyżury rozpoczynają się w wyznaczonych miejscach o 745i trwają do zakończenia zajęć 

lekcyjnych. 

16. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym 

zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy. 

17. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela 

dyżurującego. 

 

Uczniowie: 

1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie 

biegają, nie hałasują). 

2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym. 

3. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

4. Na sali gimnastycznej, w pracowni komputerowej, w salce na poddaszu, mogą przebywać 

tylko pod opieką nauczycieli. 

5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły(nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań  

z wieszaków w szatniach itp.). 

 

XIV. Funkcjonowania jadalni szkolnej 

1. Obiad wydawany jest w godzinach1025-1045 

2. Opiekę nad uczniami podczas przerw obiadowych sprawują nauczyciele oraz pracownicy 
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obsługi. 

3. Do stołówki nie wpuszcza się osób postronnych, np. rodziców. 

4. Podczas spożywania posiłków przez uczniów pracownicy obsługi nadzorują porządek: 

odniesienie talerzy, sztućców itp. oraz kontrolują kulturę spożywania posiłków. 

 

XV. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci uczęszczających do 

świetlicy 

1. Wychowawca klasy uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I-III lub nauczyciele 

kończący zajęcia są zobowiązani do odprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej oraz 

szatni. 

 

XVI. Postępowania z dziećmi, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały 

czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn. 

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w 

niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów. 

2. Jeżeli uczeń oddziału przedszkolnego oraz klasy I skończył zajęcia to nauczyciel mający 

ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić opiekę do momentu przyjścia rodziców. 

3. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej 

pracy. 

 

XVII. Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece 

szkolnej 

1. Uczniowie  mogą  przebywać  w  bibliotece  szkolnej  w  godzinach  pracy  biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz może sprawować opiekę nad uczniami  klas IV-VIII nie 

uczęszczającymi na lekcje religii i wychowania fizycznego. 

3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania 

regulaminu biblioteki szkolnej. 

4. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej 

(nieprzestrzegania regulaminu) obowiązują następujące kroki postępowania: 

 Upomnienie ustne 

  zgłoszenie wychowawcy klasy 

 a następnie do dyrektora szkoły (w razie sytuacji powtarzających się) 

 

XVIII. Organizowania imprez i uroczystości szkolnych 

1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, 

konkursy, turnieje, występy, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp. 

2. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

ogólnoszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich                                           

i międzynarodowych. 
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3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji 

udziela dyrektor szkoły. 

4. Zaplanowane imprezy i uroczystości powinny być umieszczone w kalendarzu szkolnym 

(plan pracy szkoły). 

5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgadnia                         z 

dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym. 

 Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje: 

 część oficjalną i artystyczną, 

 oprawę muzyczną, 

 oprawę plastyczną (np.: scenografia, organizacja sceny, rekwizyty), 

 wykorzystanie TIK (np.: prezentacja multimedialna), 

 szczegóły techniczno-organizacyjne (np. nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, 

organizacja widowni), 

6. Organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie ich zadań.  

7. Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia 

(fotografowanie i filmowanie). 

8. O uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym (biała bluzka/koszula,) 

informuje uczniów  wychowawca na godzinie wychowawczej. 

9. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. 

Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania. 

10. Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami 

usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje jej 

zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

11. Organizator najpóźniej  7  dni  po  uroczystości  powinien  przygotować  krótką  relację 

z wydarzenia (można dołączyć zdjęcia, film)w celu umieszczenia jej na stronie 

internetowej szkoły. 

 

XIX. Organizacja krajoznawstwa i turystyki 

1. Szkoła może organizować dla uczniów i wychowanków różnorodne formy 

krajoznawstwa i turystyki, w tym wycieczki i imprezy zagraniczne. 

2. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym 

prawem, procedurą oraz „Regulaminem organizacji wycieczek i imprez szkolnych 

Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach”. 

3. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka (np.: Uczniowskie  Kluby Sportowe, Biura  Turystyki i 

Wypoczynku…). 
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4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

5. Wychowawcy klas lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji 

wycieczki/imprezy klasowej, świetlicowej lub każdej innej dyrektorowi szkoły do końca 

września danego roku szkolnego i zapisują je w szkolnym planie pracy. 

6. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

 Wycieczki przedmiotowe, 

 Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 

 imprezy krajoznawczo-turystyczne (np.: biwaki, konkursy, turnieje), 

 imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, 

 imprezy wyjazdowe (np.: zielone szkoły). 

7. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem merytorycznym       i 

organizacyjnym zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek. 

 

XX. Korzystania z szatni szkolnej 

1. Pracownicy administracyjni szkoły otwierają szatnię dla uczniów dojeżdżających o 

godzinie 7
30. 

2. W szatni uczniowie zachowują się zgodnie z przyjętymi normami i wykonują polecenia 

pracowników.  

3. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

4. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku-obuwie 

zewnętrzne (ewentualnie sportowe). 

5. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe,  

pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni  podczas zajęć lekcyjnych 

i przerw. 

7. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony boks. 

8. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane przez pracowników administracyjnych. 

9. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni. 

10. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni. 

11. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły. 

 

XXI. Zapewnienia 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: 
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 Przestrzegać zasad  ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo 

poznanych osób; 

 nie przekazywać danych osobowych; 

 nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela; 

 nie korzystać z komunikatorów; 

 nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, 

muzycznych, filmowych itp. 

 nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku 

komputera. 

 przestrzegać netykiety; 

 w  razie  wystąpienia  sytuacji  kłopotliwej,  niejasnej  zwrócić  się  do  nauczyciela   o 

pomoc. 

4. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić uczniom i ich rodzicom zagrożenia związane z 

Internetem. 

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

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych. 

 

XXII. Reagowania  w sytuacji cyberprzemocy 

Cyberprzemoc  to  wszelkie  intencjonalne  działania  przy  użyciu  Internetu,  komputera 

i urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp.), które dążą do wyrządzenia 

krzywdy lub wywołania dyskomfortu u osoby doświadczającej przemocy. 

 

 Procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy 

1. Procedura interwencyjna powinna obejmować: 

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy; 

 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia; 

 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy 

ucznia. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

a) Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

b) Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia                             

i  planują  dalsze  postępowanie  w  celu  ustalenia  okoliczności  zdarzenia i ewentualnych 

świadków. 

3. Zabezpieczenie dowodów 

a) Wszelkie dowody cyberprzemocy wychowawca zabezpiecza i rejestruje. Następnie 

zapoznaje wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektora, pedagoga szkolnego, 

rodziców, w przypadku złamania prawa -policją. 
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b) Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to 

możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e - mail, numer telefonu 

komórkowego, itp.) lub adres strony WWW, na której pojawiły się szkodliwe treści czy 

profil. 

4. Identyfikacja sprawcy 

a) Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy. 

b) W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy powiadomić dostawcę usługi 

w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia 

takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art.14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

c) W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić 

należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

a) w przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog 

przeprowadza rozmowę z uczniem, której celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, 

jego przyczyn, ustalenia sposobów rozwiązania sytuacji problemowej, omówienia 

konsekwencji. Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z 

każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy, 

b) nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy, 

c) wychowawca informuje rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia i zapoznaje z materiałem 

dowodowym, a także o decyzji w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę 

środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

d) we współpracy z rodzicami wychowawca opracowuje kontrakt dla dziecka, określającego 

zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje 

nieprzestrzegania przyjętych wymagań. 

6. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

a) wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły. 

b) podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: 

- rozmiar i rangę szkody; 

- czas trwania prześladowania; 

- świadomość popełnianego czynu; 

- motywację sprawcy; 

- rodzaj rozpowszechnianego materiału. 

7. Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

a) ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez pedagoga szkolnego. 

b) po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują 

sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

8. Sporządzenie dokumentacji z zajścia: 

a) wychowawca, pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z 
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rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 

powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis 

ustalonego przebiegu wydarzeń; 

b) jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji (wydruki, opis, itp.). 

9. Powiadomienie sądu rodzinnego: 

a) Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły pisemnie informuje 

o zaistniałej  sytuacji  sąd  rodzinny,  szczególnie  jeśli  do  szkoły  napływają  informacje  o 

innych przejawach demoralizacji dziecka; 

b) w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 

z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a 

ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do 

sądu rodzinnego  z  zawiadomieniem  o  podjęcie  odpowiednich  środków  wynikających  z 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

c) w przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor 

szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 

 

XXIII. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika jest zabronione. 

a) Dopuszcza się używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń podczas realizacji  

procesu  dydaktyczno – wychowawczego  za  pozwoleniem   nauczyciela   – np. podczas 

wyjść i wycieczek edukacyjnych, podczas wykonywania i dokumentowania zadań 

edukacyjnych, wytworów pracy uczniów, doświadczeń itp. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na terenie 

szkoły oraz w trakcie innych zajęć szkolnych (uczeń zobowiązany jest do pilnowania 

swojego telefonu). 

 

 

 

XXIV. Bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego 

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe. 

3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami. 

4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 
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5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Nauczyciele  wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o 

zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają 

obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu 

sportowego. 

10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren 

szkoły sprzętu  i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego. 

11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą 

usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 

12. Osobami powołanymi do egzekwowania powyższych ustaleń są wszyscy nauczyciele 

korzystający ze sprzętu sportowego. 

 

XXV. Zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania- 

fizycznego 

1. Lekcje   wychowania   fizycznego   odbywają   się   na   odpowiednio   zabezpieczonych 

i przygotowanych obiektach sportowych. 

2. Wchodzenie do sali gimnastycznej podczas przerw czy poza wynikającymi z planu 

godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo 

zabronione. 

3. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu 

godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo 

zabronione. 

4. Podczas przerw międzylekcyjnych sala gimnastyczna jest zamknięta. 

5. Grupy ćwiczebne mogą przebywać w sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela. 

6. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie 

ładu, porządku i dyscypliny. 

7. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela. 

8. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela. 

9. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. 

10. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów  w 

sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione. 

11. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są 

surowo zabronione. 

12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio 

do pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja (sala gimnastyczna, boisko przy szkolne). 
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13. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione. 

14. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, 

zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela w sali gimnastycznej lub na 

boisku i biernie uczestniczą w zajęciach. 

15. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń. 

16. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym wypadku. 

17. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który 

znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz poinformować rodziców/prawnych 

opiekunów. 

18. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać 

sali gimnastycznej lub boiska szkolnego. 

19. W sali gimnastycznej i boisku szkolnym w widocznych miejscach umieszczone są 

tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania. 

 

XXVI. Korzystania ze szkolnego placu zabaw 

1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów, którego użytkowanie określone jest 

regulaminem. 

2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu. 

3. Uczniowie wszystkich klas mające lekcję wychowania fizycznego korzystają z 

pomieszczeń sali gimnastycznej, boiska sportowego  zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  Jeśli ww. miejsca są z różnych powodów zajęte nauczyciel może 

zrealizować sportowe zajęcia edukacyjne na terenie placu zabaw. 

4. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na 

obserwację wszystkich swoich podopiecznych. 
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XXVII. Korzystania z terenu szkoły 

1. Uczeń podczas pobytu w szkole jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w 

niej regulaminów i procedur. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący. 

3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów 

korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą 

przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły. 

4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po 

uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Na boisku szkolnym dzieci do lat siedmiu mogą przebywać wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

6. Na terenie szkoły zabrania się: 

a) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, 

b) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

c) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, 

d) palenia papierosów, 

e) spożywania napojów alkoholowych, 

f) palenia ognisk, 

g) niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, 

która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie), 

h) niszczenia zieleni, 

i) zaśmiecania terenu, 

j) wulgarnego zachowania, 

k) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami, 

l) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp., 

m) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody. 

7. Osoby  przebywające  na  terenie  szkoły  zobowiązane  są  do  zachowania  porządku i 

przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszenia jego postanowień będą 

pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. 
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XXVIII. Postępowania na wypadek terroryzmu 

 

a) Wtargnięcie napastników do obiektu 

 

1. Zachowaj spokój!!! 

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

3. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu–zwiększa szansę 

ich przetrwania). 

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

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

cenne dla służb ratowniczych. 

6. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 

7. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

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

 nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

8. 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. 

9. Po zakończeniu akcji: 

 sprawdź obecność  dzieci  celem  upewnienia  się,  czy wszyscy opuścili  budynek  – 

o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję, 

 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

b) Użycie broni palnej na terenie szkoły 

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

2. Staraj się uspokoić dzieci. 

3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – 
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gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 

 997-Policja; 

 999 - Pogotowie Ratunkowe 

 998 - Straż Pożarna 

 112- Europejski Numer Alarmowy 

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

6. Po opanowaniu sytuacji: 

a) upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru); 

b) zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych: 

 997-Policja; 

 999 - Pogotowie Ratunkowe 

 998 - Straż Pożarna 

 112- Europejski Numer Alarmowy 

c) udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym; 

d) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji 

działania; 

e) zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 

 

c) Zagrożenie bombowe 

 

Symptomy wystąpienia zagrożenia: 

Podstawową  cechą  terroryzmu  jest  to,  iż  nie  ma  wyraźnych  znaków  ostrzegawczych o 

możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 

1. Zainteresowania i uwagi wymagają: 

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

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

nietypowo do występującej pory roku; 

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

organizowania imprez i uroczystości). 

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

wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. 

3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia 

odpowiednie służby: Policję. 
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d) Postępowanie w sytuacji otrzymania  informacji o 

podłożeniu  ładunku  wybuchowego: 

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby – Policję, Straż Pożarną. 

2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami 

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

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

powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym 

miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym 

osobom, gdyż  jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w 

konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego 

miejsca. 

4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 

a) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna); 

b) ujawniony podejrzany przedmiot; 

c) treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; 

d) 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. 

 

e) Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

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

wyznaczona. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie 

jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno- 

kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

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

akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy 

pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 

otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w danej instytucji. 
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7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

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

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

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

siatki, nesesery itp.) 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne policji. 

f) Jak zachować się po otrzymaniu informacji  o podłożeniu lub groźbie podłożenia 

„bomby”: 

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

policji. 

2. Ciekawość może być niebezpieczna - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca 

zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe 

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

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

zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób. 

 

g) Informacja o podłożeniu w  szkole bomby 

1. Osoba, która pozyskała informację o podłożeniu w szkole bomby/ładunku wybuchowego 

niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły.  

2. Powiadom Policję i zarządź ewakuację szkoły. Przypomnij nauczycielom i uczniom o 

konieczności zachowania spokoju i sprawnej organizacji. Osobiście nadzoruj ewakuację.  

3. W porozumieniu z Policją podejmij dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo 

uczniom i pracownikom.  

4. Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne miejsce (np. poza teren szkoły) i 

pozostają z nimi do czasu sprawdzenia przez Policję, czy bomba została podłożona.  

5. Po uzyskaniu zgody lub na polecenie Policji, zarządź powrót nauczycieli i uczniów do 

szkoły lub zwolnij ich z pracy i zajęć.  

6. Poinformuj organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zdarzeniu i 

podjętych działaniach. Niezwłocznie po zawiadomieniu policji – telefonicznie. Pisemnie w 

ciągu kilku dni od zdarzenia.  

7. Podejmij niezbędne czynności celem całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i ujawnienia 

sprawcy, np. przeprowadź anonimową ankietę, sprawdź w której klasie były zapowiedziane 

prace klasowe itp.  

8. Poinformuj osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o rozstrzygnięciu 

sprawy.  

 

h) Postępowania w przypadku znalezienia przedmiotu mogącego zagrażać 
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bezpieczeństwu uczniów 

Pracując w szkole dyrektor i nauczyciele muszą być przygotowani na wszystko. 

Uczniowie często się biją, palą papierosy. Zdarza się też, że mają różnego rodzaju używki. 

Wymaga to natychmiastowej i podziału obowiązków z nauczycielami. 

1. Osoba dorosła, która znalazła substancję (np. torebkę foliową z białym proszkiem) lub 

podejrzany przedmiot (np. pudełko lub torbę niewiadomego pochodzenia) zabezpiecza go 

przed dostępem osób niepowołanych i zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadamia o 

zdarzeniu dyrektora szkoły. 

2. Wezwij Policję i przekaż zabezpieczony przedmiot ewentualnie wskaż miejsce, w którym 

przedmiot został zabezpieczony. Udziel Policji szczegółowych informacji dotyczących 

zdarzenia. 

3. W porozumieniu z przybyłymi funkcjonariuszami Policji, podejmij dalsze działania, w tym 

zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. 

4. Podejmij czynności niezbędne do całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i zakończenia 

sprawy, np. przeprowadź anonimową ankietę, porozmawiaj z uczniami, nauczycielami itp. 

5. Poinformuj organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o podjętych 

działaniach. Niezwłocznie - telefonicznie i możliwie szybko pisemnie. 

6. Poinformuj osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o rozstrzygnięciu 

sprawy. 

 

i) Po wybuchu bomby: 

1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź 

przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij

działania odpowiednie do sytuacji. 

6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

 

 

j) Stwierdzenie zachorowania na sepsę 

 

1. Osoba, która otrzymała informację o zachorowaniu na sepsę niezwłocznie informuje o tym 

Ciebie.  

2. Sprawdź czy informacja o zachorowaniu jest zgodna z prawdą. Skontaktuj się z rodzicami 

ucznia/pracownikiem lub jego rodziną. Poproś o adres placówki oraz nazwisko i numer 

telefonu lekarza opiekującego się chorym. 

3. Po potwierdzeniu informacji o zachorowaniu, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym 
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chorego. Zasięgnij szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia chorego, sposobu 

zarażania oraz zalecanych działań prewencyjnych wobec pozostałych 

uczniów/pracowników szkoły.  

4. Zawiadom o zdarzeniu organ prowadzący i kuratora oświaty. Uzgodnij z nimi dalszy 

sposób postępowania uwzględniający zalecenia medyczne. Domagaj się pisemnych 

wskazań co do Twojego sposobu postępowania oraz udziału obu organów w informowaniu 

rodziców i uczniów o zagrożeniu.  

5. Ustal kto i w jaki sposób może komunikować się z mediami. 

6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami organu prowadzącego i kuratora oświaty.  

 

 

XXIX. Sposób prezentacji 

1. Zapoznanie rodziców na zebraniach. 

2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych. 

3. Opublikowanie na szkolnej stronie internetowej: 

 

XXX. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych 

1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur. 

2. Dwukrotne w ciągu roku szkolnego przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa 

(wykorzystanie listy kontrolnej). 

 

XXXI. Tryb wprowadzania zmian 

1. Zgłoszenie uwag do zespołu ds. bezpieczeństwa i profilaktyki. 

2. Posiedzenie zespołu –dyskusja 

3. Zatwierdzenie dokumentu przez radę pedagogiczną – wprowadzenie w życie. 
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 Pieniążkowice, 30.08.2019 r.  

Z procedurami zapoznali się: 

 

 


