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I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r.  

Nr 135, poz.1516). 

6. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia 

dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz Komenda Główna Policji;  

2004r. 

7. Konwencja Praw Dziecka. 

8. Karta Praw Dziecka. 

9. Statut Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu. 
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II. CELE I ZASADY OBOWIĄZYWANIA PROCEDUR 

1. Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

o wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

o usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

o zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 

o zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły. 

2. Procedury dotyczą: 

o dyrektora i pełniących funkcje wicedyrektorów 

o nauczycieli oraz pozostałych pracowników pedagogicznych, 

o rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 

o uczniów, 

o pracowników administracji i obsługi, 

o innych osób przebywających na terenie szkoły za zgodą dyrektora szkoły. 

3. Telefony alarmowe: 

o 112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 

o 999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

o 998 - STRAŻ POŻARNA 

o 997 – POLICJA 

4. Sposób publikacji 

o Zapoznanie rodziców na zebraniach. 

o Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych. 

o Opublikowanie na szkolnej stronie internetowej. 

o  Umieszczenie w bibliotece szkolnej. 

5. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych 

o Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur. 

o Dwukrotne w ciągu roku szkolnego przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa. 

6. Tryb wprowadzania zmian 

o Zgłoszenie uwag do społecznego inspektora pracy. 

o Powołanie zespołu wychowawczego i koordynatora ds. bezpieczeństwa i profilaktyki 

o Posiedzenie zespołu – dyskusja. 

o Zaopiniowanie przez rodziców naniesionych zmian. 

o Zapoznanie z dokumentem członków rady pedagogicznej. 

o Wprowadzenie dokumentu w życie na podstawie zarządzenia dyrektora Gimnazjum  

Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu 

7. W celu realizacji niniejszych procedur szkoła współpracuje z odpowiednimi służbami, 

instytucjami, organizacjami.  
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III. PROCEDURY 

 

PB01 - OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ SZKOŁY 

1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych. 

2. Uczniowie mają prawo do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przekazują aktualne dane kontaktowe oraz informacje  

o stanie zdrowia na odpowiednich formularzach. 

4. Szkoła zwraca się do rodziców/prawnych opiekunów o wyrażenie zgody na: 

o przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym do funkcjonowania 

dziennika, publikację danych i wizerunku dziecka w celu promocji osiągnięć jego i szkoły, 

publikację danych i wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły 

o wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku 

zachorowania lub urazu. 

o używanie leków przez dziecko w razie konieczności ich stosowania, 

o udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza terenem 

szkoły i wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i imprezach klasowych 

5. Uczeń przebywa w budynku szkoły w czasie trwania zajęć edukacyjnych (10 minut przed 

rozpoczęciem pierwszej lekcji i 15 minut po zakończeniu swoich zajęć). 

6. Uczniowie, którzy są uczestnikami zajęć pozalekcyjnych i zajęć specjalistycznych mogą 

przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.  

7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora. 

8. Uczniowie przebywający na terenie obiektów szkolnych zobowiązani są do przestrzegania 

tygodniowego planu zajęć, w szczególności do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

9. W czasie małych przerw między lekcjami uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, 

natomiast w czasie dużych przerw przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, mogą opuścić 

budynek szkolny i przebywać na boisku szkolnym pod opieką pełniącego dyżur nauczyciela. 

10. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szafce okrycie wierzchnie. 

11. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, od ich rozpoczęcia  

do zakończenia, a także podczas przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać terenu 

szkolnego. 

12. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz 

pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela. Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania 

przed wyjściem poza teren szkoły (wycieczki, rajdy, biwaki, kino, inne). Nauczyciel ponosi  

za uczniów całkowitą odpowiedzialność. 

13. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty uczniowie pozostają pod 

opieką osób prowadzących te zajęcia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

uczestników tych zajęć. 

14. Na terenie boisk, bieżni lekkoatletycznej opiekę sprawuje nauczyciel/instruktor prowadzący 

zajęcia sportowe. 

15. Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów uczeń pozostaje pod stałą opieką 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, których polecenia zobowiązany jest respektować. 

16. W salach lekcyjnych, pracowniach, bibliotece szkolnej, sali gimnastycznej uczeń może przebywać 

wyłącznie za zgodą nauczyciela, respektując obowiązujące regulaminy. 

17. Uczeń nie może: 

o przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, 

o zapraszać do szkoły osób obcych, 

o wchodzić z rodzicami do klasy, rodzice przychodzą tylko na zebrania, na pisemne 

wezwanie nauczyciela, konsultacje indywidualne (nie dotyczy rodziców dzieci 

niepełnosprawnych w razie konieczności sprawowania nad dzieckiem ciągłej opieki) 

o nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, 

o pić napojów energetyzujących, używać środków odurzających i palić tytoniu, 
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o siadać na parapetach, otwierać okien na oścież oraz wychylać się przez okna,  

wyrzucać przez okna jakichkolwiek przedmioty, 

o stukać, uderzać przedmiotami, 

o niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną (za celowe zniszczenie mienia 

szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie) 

18. Uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o zauważonych 

zagrożeniach. 

19. Uczeń jest zobowiązany do dbania o czystość i estetykę budynku i obiektów szkolnych. 

20. Uczniowie samowolnie przebywający w innych miejscach niż wyznaczone są odprowadzani  

do pedagoga szkolnego. Konsekwencją niestosowania się ucznia do niniejszych zasad są kary 

przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

 

 

PB02 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

2. Czas trwania godzin poszczególnych zajęć oraz przerw międzylekcyjnych określa Statut Szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

4. O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczniowie są informowani przez wychowawcę lub 

innego nauczyciela oraz poprzez informacje umieszczone na stronie internetowej oraz idzienniku. 

5. O doraźnych zmianach w planie lekcji uczniowie są informowani przez wychowawcę, nauczyciela. 

6. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wyjść, wycieczek  

i wyjazdów. 

7. Podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką osób prowadzących 

te zajęcia. 

8. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności. 

10. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za co odpowiadają 

dyżurni i nauczyciel, który prowadził zajęcia. 

11. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły Dyrektor może podjąć 

decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

PB03 - ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

 

1. Organizację przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli określa obowiązujący Regulamin 

dyżurów nauczycieli oraz Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw. 

 

Załączniki: 

 

o DB02 – Regulamin dyżurów nauczycieli 

o DB03 - Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw 
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PB04 – KONTAKTY Z RODZICAMI 

 

1. Rodzice /prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach 

dotyczących kształcenia i wychowywania uczniów oraz spraw bezpieczeństwa. 

2. 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, wicedyrektorem. Jeżeli efekt tych 

rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora szkoły. 

3. Do kontaktów z Dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych dotyczących całej klasy, uprawnieni  

są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców i zarządu Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają możliwość bezpośredniej współpracy ze wszystkimi podmiotami szkoły (dyrekcją, 

specjalistami, pedagogiem) w godzinach przyjęć. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przebywają w szkole w korytarzu. W trakcie załatwiania 

spraw w sekretariacie, spotkań z nauczycielami udają się bezpośrednio do miejsca spotkania. 

6. Z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzice/prawni opiekunowie mogą nawiązać 

kontakt podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych (według „Harmonogramu spotkań  

z rodzicami”) i konsultacji oraz po wcześniejszym, telefonicznym, e-mailowym lub bezpośrednim 

umówieniu się z nimi. 

7. Rodzic co najmniej dwa razy w semestrze powinien nawiązać współpracę z wychowawcą klasy. 

8. W przypadku, gdy rodzic nie skontaktuje się z wychowawcą do 31 października lub nie nawiąże 

współpracy z wychowawcą przynajmniej dwukrotnie w semestrze, a uczeń sprawia trudności 

wychowawcze lub ma problemy w nauce, wychowawca zgłasza problem do pedagoga szkolnego, 

a ten podejmuje interwencję. 

 

 

PB05 – USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice/prawni 

opiekunowie, osobiście lub dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do wychowawcy 

klasy. 

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie zwolnienia przez nauczyciela opiekuna 

(jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach sportowych lub w konkursach). 

3. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie nieobecności w szkole w przeciągu 2 tygodni po zakończeniu 

absencji. 

 

PB06 – DORAŹNE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH 

 

1. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonuje rodzic osobiście lub pisemnie u nauczyciela 

prowadzącego zajęcia lub wychowawcy. 

2. Doraźne zwolnienie ucznia z zajęć w związku z udziałem w zawodach, konkursie, wycieczce może 

również zostać dokonane przez nauczyciela, który przejmuje opiekę nad uczniem i odpowiednią 

informację przekazuje wychowawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia na kolejnej lekcji klasy w danym dniu, po lekcji  

/lekcjach, z których uczeń był zwolniony, nauczyciel niezwłocznie powiadamia pedagoga 

szkolnego, który podejmuje działania wyjaśniające. 

 

PB07 – STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH 

 

1. Wychowanie fizyczne - Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z lekcji wychowania fizycznego  

na podstawie podania złożonego przez rodzica/prawnego opiekuna i w oparciu o zaświadczenie 

lekarskie, na czas określony w tym zaświadczeniu. 
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2. Informatyka - Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie podania złożonego 

przez rodzica/prawnego opiekuna i w oparciu o zaświadczenie lekarskie, na czas określony w 

tym zaświadczeniu. 

3. Religia - Lekcje religii organizowane na podstawie odrębnych przepisów są zajęciami 

obowiązkowymi dla ucznia, o którego uczestnictwie w tych zajęciach rodzic/prawny opiekun 

zdecydował, chyba że rodzic/prawny opiekun w dalszym czasie złoży do Dyrektora szkoły 

podanie, na podstawie którego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć. 

4. Wychowanie do życia w rodzinie - Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są zajęciami 

obowiązkowymi dla ucznia, chyba że rodzic/prawny opiekun złoży do Dyrektora szkoły podanie 

w tej sprawie. 

Załączniki: 

o DB04 - Podanie o zwolnienie ucznia z zajęć 

o DB05 – Zwolnienie ucznia z zajęć przez dyrektora szkoły 

 

 

PB08 – SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM NIEUCZESTNICZĄCYM W LEKCJACH RELIGII  

I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

1. Dla uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii mogą być zorganizowane lekcje etyki: dla 

oddziału, międzyoddziałowe lub międzyklasowe. Podanie w tej sprawie rodzice/prawni 

opiekunowie składają do Dyrektora szkoły. 

2. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki, pozostaje w tym czasie pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika pedagogicznego 

szkoły. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią w danym dniu opiekę może 

przejąć rodzic / prawny opiekun. 

3. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, pozostaje w tym czasie 

pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

pedagogicznego szkoły. W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie jest pierwszą 

lub ostatnią w danym dniu opiekę może przejąć rodzic / prawny opiekun. 

Załączniki: 

o DB06 - Podanie o udział ucznia w lekcjach etyki 

 

 

PB09 – SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 
1. W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę uczniom, których 

rodzice złożą deklarację o chęci uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę.  

2. Opieka sprawowana jest w formie zajęć organizowanych przez nauczycieli wyznaczonych przez 

Dyrektora szkoły. 

 

 

PB10 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 

 

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach terapeutycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Terminy zajęć terapeutycznych ustalane są przez terapeutów i zatwierdzane przez Dyrektora. 

3. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć terapeutycznych w opisany powyżej sposób, zajęcia 

4. te są obowiązkowe. 

5. Uczniowie powinni się zgłosić u terapeuty / specjalisty punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć. 

6. Wychowawcy klas na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach 

terapeutycznych. 
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7. Pedagogowie terapeuci / specjaliści powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji 

ucznia na zajęciach podczas zebrań z rodzicami, przekazując informację przez wychowawcę klasy. 

 

Załączniki: 

o DB07 – Regulamin udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej 

 

 

PB11 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań, zajęciach dydaktyczno– 

wychowawczych na podstawie jego wyboru za zgodą rodziców/prawnych opiekunów oraz / lub 

podania rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwo w tych zajęciach. 

2. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć pozalekcyjnych w ramach pomocy psychologiczno 

pedagogicznej oraz podania rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwo w tych zajęciach 

zajęcia te są obowiązkowe. 

3. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora. 

4. Uczniowie stawiają się na zajęcia pozalekcyjne w terminie rozpoczęcia zajęć. 

5. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę odpowiada prowadzący zajęcia 

nauczyciel. 

6. W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć  

w kolejnych dniach odpowiadają dyrektor i wychowawcy. 

7. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz  

za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator. 

8. Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący. 

 

 

PB12 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

1. Organizację postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej określają 

obowiązujące w Szkole Zasady i procedury wraz z instrukcjami. 

 

 

Załączniki: 

o DB08 – Zasady i procedury postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej 

o DB09 – Plan ewakuacji 

 

 

PB13 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE 

 

1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, wychowawcy lub  

w sekretariacie szkoły. 

2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły  

ma obowiązek oddać ucznia pod opiekę higienistce szkolnej, a pod jej nieobecność pedagogowi 

szkolnemu. 

3. Pedagog pod nieobecność higienistki szkolnej organizuje opiekę dla ucznia np. poprzez 

powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy medycznej, wezwanie 

kompetentnych pracowników szkoły (dysponującymi wykształceniem medycznym lub 

przeszkoleniem w zakresie pomocy przedmedycznej). 

4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców 

/prawnych opiekunów. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę 

medyczną. 

5. W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może odebrać inna, 

upoważniona przez rodzica osoba. 
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6. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu 

pojawienia się rodziców / prawnych opiekunów towarzyszy mu higienistka szkolna, pedagog, lub 

wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

7. Higienistka lub pedagog powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem o przyczynie 

jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki. 

 

 

PB14 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

o podejmuje czynności ograniczające skutki zdarzenia, 

o niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy, 

o nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

o niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 

placówką, 

o w przypadku, gdy powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej 

placówką w danej chwili jest niemożliwe, powiadamia pracownika szkoły, z którym 

ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły. 

2. W każdym przypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku lub 

higienistka szkolna powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia oraz 

społecznego inspektora pracy. W przypadku niemożliwości skontaktowania się  

z rodzicami/prawnymi opiekunami lub niemożliwości ich przybycia do placówki zapewnia 

poszkodowanemu bezpieczny powrót do domu lub przejazd do lekarza. 

3. Przy lekkich wypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, 

zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, 

nauczyciel lub higienistka powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o zdarzeniu. 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel 

lub higienistka wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie szkoły, dyrektor zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

8. Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma 

dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej 

pomocy przedmedycznej, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie  

z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym dyrektora szkoły 

(telefonicznie). Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców / prawnych opiekunów ucznia, który 

uległ wypadkowi. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki/opiekun grupy i on odpowiada  

za nie. 

10. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego - w skład zespołu wchodzą społeczny 

inspektor pracy, nauczyciel, pod opieką którego zdarzył się wypadek. 

  



Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole 
 

Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu Strona 11 

 

11. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe: 

o przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczniem (w obecności 

rodzica/prawnego opiekuna lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego), 

o sporządza notatkę służbową; 

o przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami 

są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub 

pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności 

ucznia, 

o sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (zalecane), 

o uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał  

w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 

o uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku, 

o sporządza protokół powypadkowy, który podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor, 

12. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, 

które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

13. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im 

prawach w toku postępowania powypadkowego; 

14. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten 

fakt podpisem w protokole.  

15. Protokół doręcza się rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają to podpisem w protokole, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty. Protokół 

powypadkowy doręcza się na ich wniosek, jeden egzemplarz protokołu powypadkowego 

pozostaje w szkole. 

16. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, 

mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu 

protokołu), zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu. 

17. W Szkole prowadzi się rejestr wypadków. 

18. Postępowanie w razie wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły lub placówki regulują 

przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz. U z dnia 22 stycznia 2003 roku, Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

 

Załączniki: 

o DB10 – Protokół powypadkowy 

o DB11 – Rejestr wypadków 

 

PB15 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ NA LEKCJI / ZAJĘCIACH 

 

1. W przypadku zachowania ucznia, które zaburza tok lekcji, nauczyciel prowadzący zajęcia 

podejmuje działania dyscyplinujące. 

2. W przypadku, gdy uczeń nie koryguje swojego zachowania, nauczyciel korzysta z pomocy 

pedagoga szkolnego. 

3. Pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ucznia. 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem, pedagog we współpracy  

z wychowawcą i rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia, a wychowawca klasy organizuje spotkanie zespołu 

wychowawczego. 
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5. Pedagog ustala system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych w celu eliminacji 

zachowań niepożądanych. 

6. Pedagog informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym problemie i podjętych 

działaniach. 

 

PB16 – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ LUB SKUTKAMI 

CZYNÓW ZABRONIONYCH 

 

A. Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły. 

1. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt do pedagoga i powiadamia wychowawcę. 

2. Pedagog przeprowadza działania wyjaśniające (monitoring, rozmowa z uczniem lub klasą). 

3. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia, w razie konieczności 

informuje o zdarzeniu policję. 

 

B. Bójka uczniów na terenie szkoły. 

1. W przypadku bójki należy w miarę możliwości odizolować uczestników i powiadomić pedagoga. 

2. Pedagog ustala okoliczności zdarzenia (monitoring, rozmowa ze świadkami). 

3. Pedagog informuje wychowawcę. 

4. Wychowawca wpisuje uwagę do dziennika. 

5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

 

C. Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły lub wobec innego 

ucznia szkoły. 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie wychowawcę lub pedagoga. 

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia, udzielając jej wsparcia  

i porady we współpracy z psychologiem szkolnym. 

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

 

D. Uczeń przebywający na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie alkoholu lub 

środków odurzających. 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i pedagoga oraz sporządza 

notatkę. 

2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki). 

3. Pedagog/higienistka szkolna zawiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

4. Pedagog/higienistka szkolna może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub 

odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

5. Gdy rodzice/prawni opiekunowi ucznia odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w szkole lub przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz. 

6. Gdy rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, 

pedagog powiadamia policję. 

7. O zaistniałej sytuacji pedagog informuje dyrekcję szkoły. 

 

E. Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających. 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach pedagoga. 

2. Ucznia należy odizolować. 

3. W obecności drugiej osoby dorosłej pedagog żąda okazania zawartości kieszeni i plecaka 

(samodzielne przeszukanie plecaka lub odzieży to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji). 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie (substancji nie należy dotykać, aby nie zatrzeć śladów) 

należy ją zabezpieczyć i wezwać policję. 
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5. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, pedagog niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu 

rodziców / prawnych opiekunów ucznia i wzywa policję. 

6. Pedagog sporządza notatkę ze zdarzenia. 

 

F. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominających alkohol lub środki odurzające. 

1. Osoba znajdująca substancję zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych, powiadamia 

dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

 

G. Informacja o spożywaniu przez ucznia alkoholu lub zażywaniu środków odurzających poza 

zajęciami szkolnymi. 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami oraz sporządza notatkę. 

 

H. Informacja o popełnieniu przez ucznia innych czynów zabronionych poza terenem szkoły 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami oraz sporządza notatkę. 

 

I. Ujawnienie cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy). 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie wychowawcę/pedagoga. 

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając jej 

wsparcia. 

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków oraz informują 

dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca i pedagog przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody  

i ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy. 

5. Pedagog zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia i policję. 

6. Jeżeli aktu cyberprzemocy dokonał uczeń Szkoły wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia i nakłada karę na sprawcę zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

7. Wychowawca i pedagog lub psycholog monitorują sytuację poszkodowanego ucznia i udzielają 

pomocy psychologicznej. 

 

PB17 – KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

1. Sposób i zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa obowiązujący Regulamin. 

 

Załączniki: 

o DB12 – Regulamin stołówki szkolnej 

 

PB18 – KORZYSTANIE Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

1. Sposób i zasady korzystania z pracowni komputerowej określa obowiązujący Regulamin. 

Załączniki: 

o DB13 – Regulamin pracowni komputerowej 
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PB19 – KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Organizację oraz sposób i zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa obowiązujący 

Regulamin. 

Załączniki: 

o DB14 – Regulamin biblioteki szkolnej 

 

PB20 – KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

1. Lekcje wychowania fizycznego oraz sportowe zajęcia pozaszkolne odbywają się na odpowiednio 

zabezpieczonych i przygotowanych obiektach sportowych. 

2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, znajdujący się  

w szatni lub korytarzu wychowania fizycznego, są pod opieką dyżurującego w tym segmencie 

nauczyciela. 

3. Wchodzenie do sali sportowej oraz do sali gimnastycznej podczas przerw czy poza wynikającymi 

z planu godzinami wychowania fizycznego / godzinami zajęć pozalekcyjnych bez zapewnionej 

opieki nauczyciela jest surowo zabronione. 

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

godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione. 

5. Grupy ćwiczebne mogą przebywać w sali sportowej oraz w sali gimnastycznej i na boisku 

szkolnym 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 podczas lekcji wychowania fizycznego/zajęć 

pozalekcyjnych są surowo zabronione. 

12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory 

roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja/zajęcia (sala sportowa, sala gimnastyczna, boisko 

sportowe, bieżnia, boisko przyszkolne). 

13. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie przez dyrektora szkoły, 

zwolnienie od rodziców/prawnych opiekunów) pozostają pod opieką nauczyciela i biernie 

uczestniczą w zajęciach. W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego to pierwsza lub 

ostatnia godzina lekcyjna w danym dniu uczniowie na pisemną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów mogą przyjść do szkoły na kolejną lekcję lub pójść do domu. 

14. Przy wejściu do sali gimnastycznej, w widocznym miejscu umieszczona jest tablica  

z Regulaminem. 

 

Załączniki: 

o DB15 – Regulamin sali gimnastycznej 

 

PB21. KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 

1. Organizację oraz sposób i zasady korzystania z boiska szkolnego określa obowiązujący 

Regulamin. 

Załączniki: 

o DB16 – Regulamin boiska szkolnego 
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PB22 – UCZESTNICTWO UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH 

1. Uczeń uczestniczy w zawodach sportowych na podstawie kwalifikacji dokonanej przez 

nauczyciela wychowania fizycznego i pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. 

2. W trakcie zawodów uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

 

Załączniki: 

o DB16 – Zgłoszenie ucznia na zawody sportowe 

o DB17 - Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział ucznia w zawodach sportowych 

 

PB23 – ORGANIZOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ POZA SZKOŁĄ 

1. Organizację oraz sposób i zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych oraz 

imprez poza szkołą określa obowiązujący Regulamin. 

 

Załączniki: 

o DB18 – Regulamin wycieczek szkolnych oraz imprez poza szkołą 

 

PB24 – ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY 

1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych odbywających się poza terenem 

szkoły ucznia obowiązują zasady bezpieczeństwa jak na zajęciach szkolnych. 

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć odbywających 

się w okolicy szkoły na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 30-tu uczniów. 

3. Wyjście na zajęcia nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi i dokumentuje wpisem w zeszycie wyjść 

znajdującym się w sekretariacie szkoły. 

 

Załączniki: 

o DB18 – Zeszyt wyjść na zajęcia poza teren szkoły 

 

PB25 – ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

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: 

o akademię szkolną, 

o apel uczniowski, 

o uroczystości okolicznościowe, 

o konkurs wewnątrzszkolny i zewnętrzny organizowany w Szkole, 

o dyskotekę i zabawę, 

o inne imprezy organizowane na terenie Szkoły. 

3. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły/wicedyrektorem 

przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym. 

4. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela, który 

ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni poziom 

przedsięwzięcia. 

5. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną odbywającą się w trakcie zajęć wszyscy 

uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie 

spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić obecność uczniów w klasie, przypomnieć  

o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie apelu/uroczystości szkolnej. 

6. Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce apelu/uroczystości, gdzie 

uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce. Po zakończeniu apelu 

/ uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami udają się do klas. 
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Załączniki: 

o DB18 – Regulamin dyskotek szkolnych 

 

PB26 – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI 

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

2. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek: 

o przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej, 

o przestrzegać netykiety; 

o przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych 

osób, 

o nie przekazywać danych osobowych, 

o nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela, 

o nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela, 

o nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez zgody i wiedzy 

nauczyciela, 

o nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www i na dysku komputera, 

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

3. Pedagog ma obowiązek uświadomić rodzicom/prawnym opiekunom, a wychowawca i nauczyciel 

informatyki uczniom, zagrożenia związane z Internetem. 

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

organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych. 

 

PB27 – UŻYWANIE PRZEZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych (aparaty/urządzenia powinny być wyłączone i schowane). 

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

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu / innego urządzenia 

na terenie szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz w trakcie innych 

zajęć w Szkole i zajęć / imprez poza Szkołą (np. wycieczka). 

4. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje odebraniem przez nauczyciela telefonu 

lub innego urządzenia elektronicznego i przekazaniem do sekretariatu szkoły, skąd może  

go odebrać tylko osobiście rodzic/ prawny opiekun ucznia. 

 
PB28 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI UCZNIA W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA 
 

A. ZNIEWAŻENIE NAUCZYCIELA. 
 

1. Nauczyciel zgłasza fakt znieważenia do pedagoga. 

2. Pedagog sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. 

3. Pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą oraz wpisuje adnotację w dzienniku 

pedagoga. 

4. Pedagog informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 

5. W przypadku zachowań agresywnych pedagog informuje policję. 

6. Pedagog informuje rodziców/prawnych opiekunów o powiadomieniu policji. 
 

B. NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA. 
 

1. Nauczyciel zgłasza fakt naruszenia nietykalności dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 
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P29 – POSTĘPOWANIE NA WYPADEK TERRORYZMU 

 

A. WTARGNIĘCIE TERRORYSTÓW DO OBIEKTU 

1. Należy zachować 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 to 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 uczniów – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.  

7. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:  

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

o nakaż uczniom 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:  

o sprawdź obecność uczniów celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek  

– o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję,  

o nie pozwól żadnemu z uczniów samodzielnie wrócić do domu,  

o prowadź ewidencję uczniów odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.  

 

B. UŻYCIE BRONI PALNEJ NA TERENIE SZKOŁY 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż uczniom położyć się na podłodze. 

2. Staraj się uspokoić uczniów. 

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 – gwałtowny 

ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. Uwaga! Nie rozłączaj się i staraj 

się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. 

o numer 997 - Policja 

o numer alarmowy 112 

6. Po opanowaniu sytuacji: 

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

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 

o zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych 
 999 – Pogotowie Ratunkowe, 

 997 – Policja, 

 112 – Europejski Numer Alarmowy, 

o udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

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

działania, 

o zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
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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: 

o 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, 

o 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: Straż Miejską lub Policję. 
 

D. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU 

WYBUCHOWEGO 

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby – Policję, Straż Miejską, Urząd Miasta. 

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: 

o rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna), 

o ujawniony podejrzany przedmiot, 

o treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

o 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. 

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora 

oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 
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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. 

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. 

2. 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 BOMBY 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

o słuchaj uważnie, 

o zapamiętaj jak najwięcej, 

o jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać 

informacje, 

o zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki  

w tle, 

o nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 

o jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer, 

o jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz 

ją Policji. 

2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Zaalarmuj dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Kuratorium Oświaty. 

5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 

6. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp. 

7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu. 

9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 

10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 

11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

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

 

H. WYKRYCIE/ ZNALEZIENIE BOMBY (PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU) 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 

5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
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6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu. 

8. Otwórz okna i drzwi. 

9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 

komórkowych). 

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

 

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 bomby spowodował inne zagrożenie, podejmij działania, które będą 

odpowiednie do zaistniałej sytuacji. 

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

 

 

 

 
 

 


