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1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy w przypadku ogłoszenia alarmu 

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji 

wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. 

Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia 

związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych 

substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych. 

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze 

powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i 

natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu 

korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są cztery sygnały dzwonka, trwające około 10 

sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie. 

 

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. 

Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o 

ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 

 

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej 

zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i 

ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub 

dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest 

to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego 

wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. 

 

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie 

odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym 

schematem:  
1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby 

podanie następujących informacji:  
 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

 nazwę i adres szkoły 
 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 
 telefon kontaktowy 
 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 
 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  
 Policja 997  
 Straż Pożarna 998  
 Pogotowie Ratunkowe 999  
 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  
 Pogotowie Energetyczne 991  
 Pogotowie Gazowe 992  
 Pogotowie Ciepłownicze 993  
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  
 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226. 

 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących 
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się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom 

osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. 

Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki. 

 

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze 

ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany 

kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek 

schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, 

uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają 

lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już 

budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się 

na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie 

zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela 

postępujemy jak wyżej. 

 

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to 

bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze. 
 
Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w 

szkole: 

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela 
2) bądź opanowany, nie ulegaj panice 
3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela 

4) pomagaj osobom słabszym 
5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym 
6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio. 

 
W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień 

niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze 

strony innych osób (pracowników, uczniów). 

 

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte 

w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku: 

1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te 

nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), 

należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością 

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji. 
 

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do bezpiecznego miejsca 

Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to szczególnie istotne w pierwszej fazie 

opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną 

strumienia ewakuowanych. 

 

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem szkolnym. 

W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno mieć odpowiednie 

wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) 

wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej. 

 

Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może się wiązać 
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z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania łagodzące ten efekt: poziome 

znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach 

kontrastujących z barwą ścian i otoczenia oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest 

organizowanie tzw. grup pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub 

niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg 

ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie. 

 
Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami: 

1) wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą 

pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie 

2) chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na 

nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt kończynowy - jeden 

ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do 

ratowanego plecami i chwyta go pod kolana 
3) chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go obydwiema 

rękami za uda 

4) chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci 

5) wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk i głowy 

6) ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni 

(szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz zadymieniu 

gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).  

 
2. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły 

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia 
napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w 
salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec. 

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie 
zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia zabicie kolejnych osób 

 Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować 
próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę 

 Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną 
uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy opanowaniem emocji 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić 
obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia 

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku 
wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji 

 Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych 
w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu 
szkolnego  

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać 
zauważony przez napastników 

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać 
zauważone przez napastników 

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 
m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą 
sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma 

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same 
otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma 
spowodować otwarcie drzwi 
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 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią 
szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak 
największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia 

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą: 

 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez 
napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników 

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania 
napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej 

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 
niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu 

 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może 
zostać uznane za akt prowokacji i agresji 

 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako akt 
agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji 

 Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie 
życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu 

 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez 
zamachowców 

 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać 
ukarane 

 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu 
pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców 

 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze 
strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty 

 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez 
zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana 

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli 
napić się czy zjeść posiłek. 

 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za 
terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników 
od ofiar 

 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom 
bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji 

 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja 
pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy 
wtopili się w szeregi zakładników 

 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka 
ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi 
napastników 

 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu 
łzawiącego 

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać 
potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową 

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić 
do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców 

 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość 
nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie 
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odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca 
ataku 

 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym 
kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak 
tego chcą siły interwencyjne 

 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - 
najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych. 

 

3. Podłożenie ładunku wybuchowego 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, inaczej niż 

w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. Przez materiał wybuchowy 

rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna 

w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby 

produktów gazowych w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału 

wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia. 

 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak 

największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji 

sprawcy alarmu 

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej sytuacji 

po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji 

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie 

procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły 

4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona 

na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku. 

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi 

przez telefon komórkowy 

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia - 

stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować 

skutki ewentualnej eksplozji 

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w 

trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich 

poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową 

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie 

ewakuacji całości personelu szkoły 

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na 

sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych 
 

4. Podłożenie podejrzanego pakunku 

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest 

ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona 

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego 

może on eksplodować w trakcie próby manipulowania 
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3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas 

na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć 

rozprzestrzenianie się substancji 

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba 

odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły 

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku 

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi 

przez telefon komórkowy 

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb – 

w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich 

poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową 

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie 

ewakuacji całości personelu szkoły 

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na 

sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych 
 

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 

b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 
stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, 

c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielania pomocy medycznej, 

d) zawiadamia o fakcie Dyrektora oraz rodziców (opiekunów), których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, 

e) w przypadku odmowy ze strony rodziców (opiekunów), o pozostaniu ucznia w szkole, czy też 
przewiezienia ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu ucznia i w porozumieniu 
z Dyrektorem szkoły, 

f) w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, 
a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do 
zgorszenia albo zagrożenia życiu lub zdrowiu innych –szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę 
Policji, 

g) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 
wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), 

h) o fakcie umieszczenia ucznia w izbie wytrzeźwień zawiadamia się rodziców (opiekunów) oraz sąd 
rodzinny. 

 

6. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem 
narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a) zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje o ile jest to 
możliwe w zakresie działań pedagogicznych, ustalić do kogo należy znaleziona substancja, 

b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły i wzywa Policję, 
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c) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 
dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

7. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 
narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a) nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawcy, pedagoga, Dyrektora – ma prawo żądać, aby 
uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczycielowi 
nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia, 

b) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły, 

c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa ich do 
natychmiastowego wstawiennictwa, 

d) w przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani pokazać 
zawartości teczki szkoła wzywa Policję, 

e) jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 
sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 
możliwie dokładną notatkę  z ustaleń. 

8. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa: 

a) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły, 

b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

c) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi lub pedagogowi 
szkolnemu pod opiekę, 

d) powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia, 

e) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 
ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły, a jego tożsamość nie jest nikomu znana, 

f) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 
z przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

 

9. Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

a) udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, 
ewentualnie karetki pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 

b) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły, 

c) powiadomienie rodziców ucznia, 

d) niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna, 

e) niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności 
i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

10. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia: 

a) W przypadku powtarzających się pojedynczych nieobecności ucznia na lekcjach lub w trzecim dniu 
ciągłej nieobecności ucznia w szkole wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu 
z rodzicami ucznia i powiadomienia ich o zaistniałej sytuacji. 
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b) Rozmowa interwencyjna z rodzicami w celu: 

 ustalenia przyczyn wagarów, 

 uświadomienia wagi problemu i wynikających z niego zagrożeń, 

 zapoznania rodzica i ucznia z procedurami postępowania szkoły wobec ucznia wagarującego, 

 ustalenia reguł współpracy wychowawca – rodzic – uczeń. 

c) W przypadku jakiejkolwiek kolejnej nieuzasadnionej nieobecności ucznia na lekcjach wychowawca 
ponownie wzywa rodziców i w obecności Dyrektora szkoły (pedagoga, psychologa) zostaje 
podpisany trójstronny Kontrakt (R - N - U, w którym każda ze stron zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych ustaleń i zaleceń. 

d) Jeżeli uczeń łamie ustalone w kontrakcie reguły i nadal nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor 
szkoły występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Przygodzice o ukaranie rodziców. 

e) W uzasadnionych przypadkach (zagrożenie demoralizacją) szkoła przekazuje sprawę ucznia do 
Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (Wydział III Rodzinny i Nieletnich). 

 

11. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej (usiłowania lub zamiaru 
samobójczego) ucznia poza terenem szkoły. 

a) Zebranie wstępnych informacje o okolicznościach zdarzenia najlepiej od osób najbliższych np. 
rodziców. 

b) Poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły. 

c) Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego szkołę. 

d) Zebranie Zespołu Interwencyjnego i wspólne podjęcie dalszych działań: 

 zdiagnozowanie sytuacji 

 podjęcie działań interwencyjnych 

 podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej. 

e) Rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby w obecności 
psychologa, pedagoga szkolnego. 

f) Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji. 

g) Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

 pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę pomocy specjalistycznej, 

 realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem. 

h) Otoczenie opieką psychologa/pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo, 
a jeżeli zaistnieje taka konieczność to również klasy. 

i) Unikanie umedialnienia problemu. 

j) Unikanie nadmiernej kontroli ucznia! 

k) Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

12. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły. 

a)  Nie wolno pozostawiać ucznia samego. 

b) Wezwać pielęgniarkę lub osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy. 

c) Powiadomić wychowawcę i Dyrektora szkoły. 
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d) Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia. 

e) Wezwać pomoc (pogotowie, Policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

f) Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę. 

g) Zebranie Zespołu Interwencyjnego i wspólne podjęcie dalszych działań: 

 zdiagnozowanie sytuacji, 

 podjecie działań interwencyjnych, 

 podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej. 

h) Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji. 

i) Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

 pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodziny pomocy specjalistycznej, 

 realizacje zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się uczniem, 

j) Rozmowy z młodzieżą. 

k) Otoczenie opieką psychologa, pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo. 

l) Unikanie umedialnienia problemu, 

m) Unikanie nadmiernej kontroli ucznia! 

n) Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

13. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa. 

a) Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazane ich Dyrektorowi szkoły. 

b) Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez Dyrektora szkoły. 

c) Zebranie Zespołu Interwencyjnego i wspólne podjęcie dalszych działań. 

d) Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej. 

e) Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców. 

f) Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych. 

g) Udzielanie wsparcia uczniom. 

h) Unikanie umedialnienia problemu. 

i) Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 
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14. Wykaz miejsc, do których można się zgłaszać po pomoc: 

Nazwa instytucji Adres Telefon 

Zespół Szkół w Dębnicy 
ul. Ostrowska 140 
63-421 Przygodzice 

62 735 00 36 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przygodzicach 

ul. Wrocławska 50 
63-421 Przygodzice 

62 5925980 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Ostrowie 
Wielkopolskim 

ul. Królowej Jadwigi 1 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

62 7365139 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Okólna 11 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

62 5930898 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Aleja Słowackiego 1c 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

62 7355152 

Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 

 116 111 

Infolinia dla nauczycieli i rodziców  800 100 100 

Policja  62 7377360 lub 997 

Straż Pożarna  998 lub 112 

Pogotowie  999 

 
 
 

W składzie Zespołu Interwencyjnego, powoływanego przez Dyrektora szkoły mogą się znaleźć: 

 Dyrektor szkoły, 

 Psycholog,  

 Pedagog, 

 Koordynator do spraw bezpieczeństwa,  

 Społeczny inspektor pracy. 

 

Za kontakty z mediami jest odpowiedzialny Dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez Dyrektora. 

 


