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ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁ. 1 – ZGŁOSZENIE ALARMOWE

ZAŁ. 2 – RAPORT Z WYKONANIA ZGŁOSZENIA ALARMOWEGO

ZAŁ. 3 – RAPORT Z ODEBRANIA GROŹBY O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

ZAŁ. 4 – PROCEDURA PRZEKAZANIA UCZNIA

ZAŁ. 5 – POŚWIADCZENIE ODBIORU UCZNIA

ZAŁ. 6 – WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

ZAŁ. 7 – OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ZASADY OGÓLNE

1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do znajomości i stosowania postanowień niniejszej 
instrukcji.

2. W zależności od oceny sytuacji, wagi i charakteru zdarzenia  lub stopnia jego zaawansowania, 
Dyrektor podejmuje decyzję o zakresie  działania.

3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania z niniejszymi zasadami, potwierdzając ten 
fakt przez złożenie oświadczenia na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 9.

4. Niniejszy dokument będzie przechowywany w następujących miejscach: gabinet Dyrektora, 
sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, gabinet pedagoga.

5. Obowiązek zapoznania pracowników z niniejszymi zasadami spoczywa na Dyrektorze szkoły.

MAPA 1 Sytuacja ogólna
  Obszar analizy Ocena

I. Sytuacja ogólna Dobra Średnia Zła

1.1. Lokalizacja szkoły +

1.2.Dojazd uczniów do szkoły +

1.3. Okolica szkoły +

1.4. Szkoła w jednym budynku z innym typem szkoły +

1.5. Zatłoczenie szkoły +

Wynik dla sytuacji ogólnej 2/5 2/5 1/5

KOMENTARZ: 

Ad 1.1. Szkoła położona jest przy bocznej asfaltowej drodze o niewielkim natężeniu ruchu oraz 150 
m od drogi wojewódzkiej z jednostronnym chodnikiem o średnim natężeniu ruchu  w godzinach 
rannych  i popołudniowych. 

Ad 1.2. Połowa uczniów korzysta z przewozu szkolnym autobusem, natomiast pozostali dochodzą 
pieszo, dojeżdżają rowerami lub są dowożeni przez rodziców. 
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Ad 1.3. W bezpośredniej okolicy szkoły nie ma miejsc publicznych, np. bary, sklepy, dyskoteki. Od 
zachodu szkoła graniczy z lasem rozciągającym się na odległość ok. 1,5 km. Uczniowie nie 
zgłaszali przypadków pobicia ani kradzieży w okolicy szkoły. 

Ad 1.4. Szkoła mieści się w  budynku połączonym łącznikiem z gimnazjum. Dzielimy stołówkę, 
salę gimnastyczną, przebieralnie, siłownię, bibliotekę. Wspólne jest również boisko szkolne - 
„ nieogrodzona łąka”. 

Ad 1.5. Szkoła ma zbyt małą liczbę sal w stosunku do uczęszczających uczniów dlatego w edukacji 
wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych pracujemy w systemie dwuzmianowym. Korytarz 
przy sali gimnastycznej jest wąski, co w przypadku nieostrożnych zachowań uczniów zwiększa 
zagrożenie wypadkiem. Pomieszczenie świetlicy szkolnej składa się z dwóch małych sal i nie 
zaspakaja  potrzeb uczniów i ich rodziców.

WNIOSKI:

1. niewystarczające warunki lokalowe - na bieżąco informować organ prowadzący o 
potrzebach rodziców w tym zakresie,

2. zwiększyć bezpieczeństwo dojścia i dojazdu do szkoły,  np. położyć chodnik i zamontować 
progi zwalniające,

3. przestrzegać wypełniania Księgi wejść przez rodziców i interesantów,

4. uwrażliwić rodziców na bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

MAPA 2 Stan materialno-techniczny 

  Obszar analizy Ocena

II. Stan materialno-techniczny Dobra Średnia Zła

2.1. Budynku +

2.2. Parking, drogi dojścia +

2.3. Boiska szkolnego +

2.4. Stan przygotowania do ewakuacji budynku +

2.5 Sprzęt przeciwpożarowy +

Wynik dla stanu materialno-technicznego 2/5 2/5 1/5

KOMENTARZ: 

Ad 2.1. Budynek przechodzi okresowe kontrole dwa razy w roku przewidziane przepisami prawa, 
stan obiektu nie zagraża bezpieczeństwu osób w nim przebywających. Dokonano niezbędnych 
napraw i remontów w miarę posiadanych środków.

Ad 2.2. Uczniowie nie wychodzą bezpośrednio na ulicę. Droga przy szkole nie posiada chodnika. 
Dzieci dowożone pozostają do chwili odjazdu pod opieką nauczycieli dyżurujących i opiekunki w 
wyznaczonym miejscu w budynku szkoły. Na parkingu przyszkolnym zatrzymują się pojazdy 
rodziców. Przebywanie na parkingu dzieci bez opieki naraża je na niebezpieczeństwo. Pomimo 
wielu próśb niektórzy rodzice nie respektują zarządzeń dyrektora i przywożą dzieci na parking 
wewnętrzny dla pracowników szkoły.

 Ad 2.3. Boisko jest nieogrodzoną łąką, nawierzchnia  nierówna, bezwzględnie wymagająca 
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poprawy. Z boiska w czasie wolnym od zajęć często korzystają przypadkowi użytkownicy, zarówno 
młodzież, jak i dorośli, co skutkuje możliwością uszkodzenia bramek  oraz innymi zagrożeniami, 
np. pozostawienie niebezpiecznych przedmiotów.          

Ad 2.4. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. Plan ewakuacyjny aktualny i znany pracownikom.

Ad 2.5. Szkoła wyposażona jest w sprzęt gaśniczy, który jest regularnie raz w roku kontrolowany i 
posiada odpowiednie atesty. 

WNIOSKI:

1. sukcesywnie planować i wykonywać remonty pomieszczeń, 

2. dokładniejsze oznakowanie drogi przy szkole (informacja o obecności dzieci, ograniczenie 
prędkości),

3. uczulić rodziców na zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu  z parkingu 
szkolnego,

4. konsekwentnie monitorować zakaz przywożenia dzieci na parking dla pracowników szkoły.

MAPA 3 Warunki prawno - organizacyjne

  Obszar analizy Ocena

III. Warunki prawno-organizacyjne Dobra Średnia Zła

3.1. Dobór kadry (kwalifikacje zawodowe nauczycieli do 
nauczania danego przedmiotu,  prowadzenia określonego typu 
zajęć)

+

3.2. Znajomość przepisów i procedur u nauczycieli (rady 
szkoleniowe, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, mediacji, 
przeciwdziałania agresji, procedury BHP)

+

3.3. Rozwiązania organizacyjne  (organizacja lekcji, przerw, 
dyżurów)

+

3.4. Tworzenie i modyfikowanie dokumentów szkolnych (program 
wychowawczy, profilaktyki, statut)

+

3.5. Znajomość przepisów i zastosowań u uczniów (szkolenia na 
godzinach z wychowawcą, próbne alarmy, ankiety sprawdzające  
wiedzę  z  zakresu BHP)

+

Wynik dla kompetencji prawno - organizacyjnych 3/5 2/5 0/5

KOMENTARZ:

Ad 3.1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mają wymagane przepisami prawa oświatowego 
kwalifikacje. Szkoła zatrudnia specjalistów: pedagoga, terapeutę pedagogicznego, logopedę, 
psychologa. Średnia liczebność rady pedagogicznej  (ok. 35 osób) pozwala na sprawne kierowanie 
zespołem, działają zespoły przedmiotowe i zadaniowe.
 Ad 3.2. Na terenie szkoły organizowane są rady szkoleniowe, warsztaty ,porady i konsultacje. 
Ad 3.3.  Sytuacja wynika z konieczności pracy na dwie zmiany. 
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Ad 3.4. Szkoła dysponuje dokumentacją regulującą wiele aspektów życia szkolnego  (Program 
wychowawczy, Program profilaktyki, wewnątrzszkolne zasady oceniania, regulaminy i procedury). 
Powołane zespoły nauczycieli pracują nad tworzeniem i ewaluacją, modyfikowaniem dokumentów 
wewnątrzszkolnych i procedur.
Ad 3.5. Uczniowie są zapoznawani  przez wychowawców ze statutem szkoły,procedurami i 
regulaminami. Ze względu na częste zmiany znajomość tych dokumentów wśród uczniów 
oceniamy jako średnią. 

WNIOSKI:
1. kształtować  wśród nauczycieli  praktyczne  umiejętności  udzielania  pierwszej pomocy  

poprzez  organizowanie  warsztatów,

2. motywować nauczycieli do zapoznawania się na bieżąco ze zmianami w dokumentach i 
procedurach.

3. zorganizować festyn szkolny z propagowaniem zasad  bezpieczeństwa. Na bieżąco 
monitorować znajomość przepisów i znajomości procedur wśród uczniów.

MAPA 4 Kondycja zdrowotna uczniów i nauczycieli

  Obszar analizy Ocena

VI. Kondycja zdrowotna uczniów i nauczycieli Dobra Średnia Zła 

4.1.Kondycja fizyczna i psychiczna dzieci (opinie 
psychologiczne        i orzeczenia PPP) 

+

4.2.Reagowanie na sygnały ostrzegawcze (przemęczenie, 
siniaki, okaleczenie, wagary, zmiany zachowania , próby 
samobójcze)

+

4.3.Wypadki w szkole (typ wypadków, liczba, przebieg 
działań, protokoły, rozmowa z rodzicami))

+

4.4. Najczęstsze problemy zdrowotne nauczycieli (wypalenie 
zawodowe, nerwice wegetatywne, choroby układu krążenia, 
choroby kręgosłupa, choroby krtani, alergie)

+

4.5. Wsparcie ze strony dyrektora (dobór opiekuna stażu, 
udzielanie urlopów szkoleniowych, zdrowotnych, prawidłowe 
korzystanie z urlopów wypoczynkowych, organizowanie 
szkoleń dla nauczycieli, spotkania integracyjne)

+

    Wynik analizy kondycji zdrowotnej uczniów                          
i nauczycieli

3/5 2/5 0/5

KOMENTARZ 

Ad. 4.3. Brak wypadków ciężkich i śmiertelnych na terenie szkoły – dotyczy uczniów.
Ad.4.4. Badania przeprowadzone wśród nauczycieli:
Ok. 20% uskarża się na choroby układu krążenia,
Ok. 40% nerwice wegetatywne lub alergie,
Ok. 50% choroby kręgosłupa
Ok. 60% choroby krtani lub wypalenie zawodowe.
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Ad. 4.5  Zachęcanie do samodoskonalenia (dofinansowania różnych form dokształcania). Szkolenia 
są organizowane w miarę możliwości z budżetu szkoły. Nauczyciele zgodnie z przepisami Karty 
Nauczyciela korzystają z urlopów wypoczynkowych.

WNIOSKI:

1.  kontynuować i współpracę  z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną      w Piasecznie

2. uwzględniać w programie wychowawczym szkoły i planach pracy wychowawców działania 
mające na celu ćwiczenie umiejętności interpersonalnych uczniów,

3. ćwiczenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia,

4. zorganizować na terenie szkoły „Grupy Wsparcia” dla rodziców, jeżeli takie są ich potrzeby,

5. organizować i zachęcać nauczycieli do szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności  
psychologicznych  i diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Z opracowania wynika, że  najsłabiej oceniony został obszar stanu materialno – technicznego 
budynku.
Analiza wniosków wskazuje, że w najbliższym czasie należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. pozyskanie środków na poprawę stanu technicznego budynku,
2. zintensyfikowanie działań zmierzających do kształtowania  umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy ( pracownicy szkoły i uczniowie),
3. systematyczne informowanie uczniów o obowiązujących  w szkole procedurach i 

regulaminach związanych z poprawą ich bezpieczeństwa.

ANALIZA
ZAGROŻEŃ

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE SZKOŁY
I W JEJ BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU

Plan awaryjny będzie wyposażał pracowników szkoły w narzędzia umożliwiające reakcję na 
wybrane, trudne zdarzenia. Dlatego uwzględniono w  opracowaniu możliwie wszystkie zagrożenia 
w oparciu o metodę dedukcyjną.
W ten sposób wyróżniliśmy następujące kategorie zagrożeń:

1. Zagrożenia regionalne, w skład których wchodzą zagrożenia komunikacyjne:
a) szkoła znajduje się w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej dość ruchliwej, dlatego 

możliwe są potrącenia oraz wypadki,
b) przewożenie substancji toksycznych, co powoduje zagrożenie zatrucia.
2. Zagrożenia związane z atakiem terrorystycznym, bombowym, chemicznym.
3. Zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi.
4. Zagrożenia związane z  zachowaniami uczniów.

PLAN AWARYJNY
Założenia planu:

1. Możemy liczyć na pomoc służb ratowniczych w ciągu ok.15minut , biorąc pod uwagę 
odległość do Piaseczna ( straż pożarna, policja,pogotowie ratunkowe).
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2. Duża liczba osób w jednym budynku szkoły.
3. Na terenie szkoły mogą znajdować się dzieci niepełnosprawne. 
4. W wyniku zdarzenia mogą być ranni. Szybka i odpowiednia reakcja może zapobiec 

poważniejszym obrażeniom i powikłaniom.
5. Może być utrudniony kontakt  między różnymi częściami szkoły, co wydłuży czas 

powiadamiania i reakcji na niebezpieczeństwo.
6. W budynku szkoły znajdują się przedmioty służące do udzielania pierwszej pomocy.
7. Okolica szkoły jest zasiedlona, co może spowodować zainteresowanie osób postronnych 

(obserwatorów) podczas zagrożenia. Fakt ten utrudni prowadzenie  akcji ewakuacyjnej i 
ratowniczej, a także dojazd służb ratowniczych  i medycznych do obiektu.

8. Prawdopodobieństwo przyjazdu mediów pod budynek szkoły, próbujących wejść,              
by uzyskać  informacje.

9. W czasie zagrożenia w szkole mogą znajdować się dzieci oczekujące lub biorące udział w 
dodatkowych ,odpłatnych  zajęciach organizowanych na terenie szkoły przez firmy 
edukacyjne wynajmujące pomieszczenia.

10. W przypadku zagrożenia i  braku możliwości powrotu do budynku szkoły uczniowie zostaną 
wyprowadzeni do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach i na teren kościoła w 
Kędzierówce.

SZKOLNY SZTAB
KRYZYSOWY

DYREKTOR SZKOŁY OGŁASZA STAN SYTUACJI KRYZYSOWEJ!!!

Tylko wówczas rozpoczyna swoją pracę sztab kryzysowy.
W innych sytuacjach awaryjnych KAŻDY, kto znajdzie się w danej sytuacji jest zobowiązany 
do przestrzegania odpowiedniej procedury postępowania.

a) Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które 
zakłócają normalny tryb funkcjonowania społeczności, jednostki. Zdarzenia te 
występują nagle         i nieoczekiwanie. 
Skuteczność działania w kryzysie zależna jest od klarownego podziału 
obowiązków między pracownikami szkoły. W związku  z tym szkoła powołuje 
Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 W skład Szkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą: 
1. Dyrektor, wicedyrektor szkoły: 
   - zatwierdza procedury, 
    -określa zadania poszczególnych osób w sytuacji kryzysowej, 
   - monitoruje przygotowanie szkoły do sytuacji kryzysowej,

               - sporządza notatki, dokumentację z przebiegu zdarzenia,
               - powiadamia organ prowadzący o sytuacjach kryzysowych.

2. Koordynator do spraw bezpieczeństwa: 
    · współpracuje z dyrektorem w sytuacji kryzysu ,
    · koordynuje działania interwencyjne wraz z dyrektorem ,

3. Wychowawca/nauczyciel zaangażowany bezpośrednio w sytuacje 
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kryzysową: 
    · powiadamia uczniów w klasie i podejmuje temat w dyskusji,
    · niezwłoczne identyfikuje uczniów potrzebujących porady, pomocy i 
zawiadamia o tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego szkołę; 
    · wskazuje uczniom miejsca udzielania pomocy; 
    · monitoruje stan uczniów w okresie późniejszym; 
    · towarzyszy uczniom rannym, chorym; 
    · angażuje zespół klasowy w konstruktywne lub pożądane formy aktywności (w 
zależności od rodzaju zdarzenia); 

4. Pedagog / psycholog: 
    · koordynuje działania związane z pomocą psychologiczną, w tym zgłasza 
zapotrzebowanie wsparcia w tym zakresie; 
    · pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcami; 
    · kontaktuje się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad 
uczniami; 
    · prowadzi ewidencję uczniów, którym należy udzielać pomocy; 
    · informuje rodziców / opiekunów prawnych o konieczności udzielania pomocy  
i zachęca do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą; 
    · pomaga rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci   
na zdarzenie kryzysowe; 
    · pomaga pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi 
reakcjami  na zdarzenie kryzysowe, 

5. Pielęgniarka (jeśli jest dostępna): 
    · udziela pierwszej pomocy przed medycznej; 
    · zgłasza potrzeby pomocy medycznej (wg oceny zagrożenia życia, zdrowia); 
    · aranżuje osoby towarzyszące uczniom odwożonym do szpitali: 
    · udziela uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze 
sobą incydent; 
    · przekazuje lekarzom kluczowe informacje o sytuacji, poszkodowanych, 

6. Sekretarz szkoły: 
    · kieruje wszelkie telefony, pytania do osoby wyznaczonej do kontaktów  z 
mediami; 
    · zawiadamia członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, 
terminach spotkań, zaproponowanym wsparciu; 
    · kieruje służby interweniujące do miejsca zdarzenia, udziela informacji o 
topografii budynku.

   
ZADANIA  ZESPOŁU  KRYZYSOWEGO

1. Opracowanie i upowszechnianie na terenie szkoły procedur postępowania w     
sytuacjach kryzysowych. 

2. Określenie zadań dla poszczególnych członków zespołu podejmujących 
interwencję  w placówce i środowisku. 

3. Stworzenie szczegółowej bazy danych o instytucjach wspierających 
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szkołę/placówkę w sytuacji kryzysowej (nazwa, adres, telefon instytucji). 
4. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 
5.  Opracowanie i monitorowanie wdrożenia planu naprawczego podjętego w 

związku z zaistniałą sytuacją. 
6. Dokumentowanie prowadzonych działań.

Procedury postępowania w przypadku  zagrożeń 

I. POŻAR
Zachowaj spokój! 

1. Jeżeli zauważyłeś pożar lub otrzymałeś informację o pożarze niezwłocznie powiadom 
dyrektora.

2. Przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego, znajdującego się w budynku:
a) nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś wstanie opanować,
b) nie gaś wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych,
3. Jeśli to możliwe, usuń z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się 

tam materiały łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz 
ważne dokumenty, dzienniki, nośniki informacji, itp.

4. Nie otwieraj drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem. Dopływ powietrza sprzyja 
rozprzestrzenianiu się ognia. Jeśli to konieczne, wchodząc, zachowaj szczególną ostrożność. 
W zadymieniu poruszaj się w pozycji pochylonej lub na czworaka blisko posadzki, gdzie 
jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Poruszaj się wzdłuż ścian, poręczy. Zasłoń 
usta, np. wilgotną chustką.

5. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuj się do ich poleceń.
6. Poinformuj dowódcę przybyłych jednostek o  sytuacji i podjętych dotychczas działaniach.
7. Zastosuj procedurę ewakuacyjną   obowiązującą w szkole:

PROCEDURA EWAKUACYJNA
 

1. Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników szkoły z zasadami 
ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego

2. Na tydzień przed próbną ewakuacją dyrektor szkoły przypomina nauczycielom i 
pracownikom obsługi instrukcję ewakuacji. Wychowawcy przeprowadzają lekcję 
wprowadzającą ,utrwalającą zasady ewakuacji. 

3. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia 
powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz organ prowadzący – 
wójta gminy Prażmów o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji.  

4. Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły używa odpowiedniego sygnału 
oznaczającego konieczność ewakuacji 
Trzykrotny długi dzwonek trwający każdy po 10 s.
 i hasło  UWAGA EWAKUACJA !

5. Sekretarz szkoły zamyka pieczątki w szafie na akta, zabiera dyski twarde 
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zewnętrzne oraz apteczkę i listę uczniów z telefonami do rodziców.
6.  Główna księgowa zamyka szafę na akta, zabiera dysk zewnętrzny.
7. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym 

porządku ustalonym w instrukcji.
8. Nauczyciele muszą :

a) znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję;
b) zabrać ze sobą dziennik lekcyjny;
c) uczniowie nie zabierają rzeczy osobistych ( plecaków);
d) zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji 

9. Kolejność opuszczania sali- najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi 
wejściowych do sali, potem uczniowie z kolejnych ławek aż do znajdujących się 
najdalej od wejścia,nauczyciel przelicza uczniów,

10. Kolejność opuszczania piętra- na schody wchodzą najpierw uczniowie klasy z sal 
będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej 
odległe od schodów ,

11. Nauczyciele z piętra wychodzą wejściem na parterze przy salach edukacji 
wczesnoszkolnej,

12. Nauczyciele z parteru wyjściem głównym i przy stołówce.
13. Nauczyciel powinien:
a)  uformować grupy ewakuacyjne na korytarzu i sprawować opiekę nad uczniami, z 

którymi prowadzili zajęcia,
b) wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki,
c) zostawić otwarte drzwi. Wyznaczony pracownik niepedagogiczny sprawdza, czy z 

piętra wszyscy wyszli i wtedy zamyka drzwi ( nie wolno zamykać drzwi na klucz),
d) zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku- do

miejsca zbiórki- na boisko szkolne,
e) nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji,
f) zabrać dziennik lekcyjny,
g) dzienniki lekcyjne z pokoju nauczycielskiego wynosi nauczyciel znajdujący się w 

pokoju nauczycielskim, nauczyciel- logopeda lub nauczyciel mający lekcje w sali 
komputerowej,

h)  na miejscu zbiórki ustawić uczniów, przeliczyć i zdać raport dyrektorowi. 
                   14. Wyznaczeni pracownicy obsługi zostają przy drzwiach.

II. ZAGROŻENIE TERROSTYCZNE
 Wtargnięcie napastników do obiektu. 

Zachowaj spokój!
1. Poddaj się woli napastników- wykonuj ściśle ich polecenia, ale nie bądź  nadgorliwy w ich 

wypełnianiu.
2. Staraj się zwrócić uwagę napastników, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie 

siebie i innych -zwracaj się do uczniów po imieniu, zwiększa to szansę ich przetrwania).
3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników i otoczenia- informacje te mogą okazać się 

cenne dla służb ratowniczych.
5. Staraj się uspokoić dzieci, zapanuj, w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 
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a) nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
b) nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej.
8. Po zakończeniu akcji: 
a) sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek, 
b)  o  braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję i dyrektora szkoła,
c) nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
d) prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie 
zostaniesz zidentyfikowany jesteś dla nich potencjalnym terrorystą

III. UŻYCIE BRONI PALNEJ NA TERENIE SZKOŁY

1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
a) nakaż dzieciom położyć się na podłodze,                                       
b) staraj się uspokoić dzieci,
c) dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się.
2. Po opanowaniu sytuacji:
a) poinformuj Dyrektora o sytuacji,
b) upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź,  czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru).
c)  zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych

999 Pogotowie Ratunkowe
997 Policja
112 numer telefonu alarmowego do wszystkich służb

d) zadbaj o udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym.
3. W przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie ,podejmij odpowiednie do 

sytuacji działania.
4. Zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

IV. PODEJRZANY PRZEDMIOT LUB PRZESYŁKA W SZKOLE

Zachowaj spokój!
Co powinno wzbudzić Twoje podejrzenie: brak nadawcy i jego adresu  lub nadawca i 
miejsce, z którego podchodzi jest dla nas nieznane.

1. Odizoluj miejsce lub zabezpiecz pomieszczenie.
2. Uwaga! Nikt nie może się zbliżać, otwierać, dotykać, wąchać, przesuwać podejrzanych 

przedmiotów.
3. Zadbaj o zamknięcie okien by nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.
4. Przykryj uszkodzony, podejrzany przedmiot lub przesyłkę grubym workiem foliowym, gdy 

zawiera podejrzaną zawartość w formie płynnej lub stałej: proszek, płyn, galareta i inne.
5. Poinformuj dyrektora o zagrożeniu. 
6. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:

997 Policja
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112 telefon alarmowy
powiadom służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na tym terenie, Straż Pożarną, Wójta 
Gminy Prażmów.

7.  Ustal, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką.
8.  Zadbaj, by dokładnie umyły ręce.
9.  Zgromadź je w jednym pomieszczeniu i przypilnuj, by się  z nikim nie kontaktowały i 

pozostały tam, aż do przybycia odpowiednich służb.
10. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuj się do ich poleceń.

V. ZAGROŻENIE BOMBOWE
Informacja o podłożeniu bomby

 Zachowaj spokój!
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
a) słuchaj uważnie,
b) zapamiętaj jak najwięcej,
c) jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać

informacje,
d) zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w 

tle,
e) nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
f) jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał -

przekażesz ją  Policji.
3. Powiadom dyrektora szkoły.
4. Zadania dyrektora:
a) Niezwłoczne powiadomienie Policji 997, 112 
b) Powiadomienie o zagrożeniu nauczycieli i pracowników, w sposób nie wywołujący

paniki!
c)  Przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
d)  Uczniowie zabierają ze sobą plecaki.
e) Powiadomienie  organu prowadzącego (22) 727-01-81 w. 49 

VI. ZABÓJSTWO/ SAMOBÓJSTWO

1.  Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
2. Zadnia dyrektora/wicedyrektora/nauczyciela:

a)  Wezwij Policję 997 i pogotowie ratunkowe 999 lub 112
b) Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu policji.
c) Jak najszybciej powiadom najbliższą rodzinę o śmierci dziecka, zrób to twarzą w twarz, 

unikaj telefonów.
d) Nie udzielaj informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomisz najbliższej rodziny.
e) Udziel pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego, w razie potrzeby powiadom pogotowie 

ratunkowe.
f) Powiadom poradnię psychologiczno-pedagogiczną w celu zorganizowania pomocy 

psychologicznej uczniom i nauczycielom (22) 756 44 55.
g) Zawiadom Mazowieckie Kuratorium Oświaty (22 55 12 400).
h) Zorganizuj pracę w taki sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej- 

udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu 
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traumatycznych przeżyć.

VII. PRÓBA SAMOBÓJCZA UCZNIA

1. Ustal i potwierdź rodzaj  zdarzenia.
2. Powiadom dyrektora/wicedyrektora szkoły.
3. Nie pozostawiaj ucznia samego.
4. Usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru.
5. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne  miejsce np. do gabinetu pedagoga, 

nauczycieli wychowania fizycznego lub dyrektora.
6. Zbierz wstępne informację o okoliczności zdarzenia.
7. Zadnia dyrektora/ wicedyrektora/ nauczyciela:

a) Zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów.
b) Wezwanie pomocy (pogotowie, straż pożarna, policja) w zależności od potrzeby.
c) Dokonanie szybkiej oceny dalszych zagrożeń,
d) Zadbanie by interwencja służb przebiegała dyskretnie.
e) Zawiadomienie wychowawcy ucznia.
f) Ochrona ucznia oraz innych osób przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi (np. 

media, świadkowie).
g) Zorganizowanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
h) Sporządzenie protokołu powypadkowego.

VIII. CHOROBA ZAKAŹNA

Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby 
zakaźnej u ucznia: 

1. Powiadom Dyrektora.
2. Potwierdź wiadomość u lekarza (jeśli istnieje taka możliwość) oraz dyżurującego Inspektora 

Sanitarnego 22-310-79-00  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w m.st. 
Warszawie.

3. Ustal sposoby dalszego postępowania z dyżurującym Inspektorem Sanitarnym.
4. Zawiadom Mazowieckie Kuratorium Oświaty (22 5512400). 
5. Nadzoruj przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.
6. Przygotuj informację dla uczniów i rodziców.
7. Zorganizuj w razie potrzeby spotkanie z rodzicami,  z lekarzem choroby zakaźnej lub 

przedstawicielami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
8. Po zaobserwowaniu u ucznia objawów choroby zakaźnej: 

a) Powiadom Dyrektora.
b) Niezwłocznie poinformuj o sytuacji rodziców chorego ucznia.
c) Umieść ucznia w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają inni ludzie.
d) Powiadom rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (w przypadku 

objawów o niewielkim nasileniu).
e) Odeślij ucznia transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego w miarę możliwości w 

porozumieniu z rodzicami/opiekunami dziecka (w przypadku objawów o dużym 
natężeniu.

f) Dyrektor ustala sposoby dalszego postępowania z dyżurującym                              
Inspektorem Sanitarnym oraz

• Zawiadamia Kuratorium Oświaty. (22 5512400)
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• Nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i 
uczniów.

• Przygotowuję informację dla uczniów i rodziców o kontakcie i możliwości zakażenia 
oraz sposobach dalszego postępowania.

IX. NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE Z USZKODZENIEM CIAŁA

1. Pamiętaj, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym jest prawnym obowiązkiem 
każdego (art. 162 KK)

2. Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę, rozpoznaj stan poszkodowanego, oceń sytuację.
3. Zabezpiecz miejsce wypadku.
4. Sprawdź czynności życiowe.
5. Poszkodowanemu zapewnij spokój, odsuń z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji 

zapewnij poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją- zawiadom 

dyrektora.
7. W przypadku porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i 

innych poważnych urazów- bezwzględnie wezwij pogotowie ratunkowe 997.
8. Do przybycia lekarza, nie przerywaj rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
10.  Poszkodowanemu z utratą przytomności nie podawaj leków. 
11. W przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa bez koniecznej przyczyny nie zmieniaj 

pozycji poszkodowanego.
12. Nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki.
13. Niezwłocznie zawiadom rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
14. Postępuj zgodnie z procedurą powypadkową.

X. SKAŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE

1. Jeżeli jesteś w szkole, a do skażenia doszło na zewnątrz budynku:
a) pozostań w budynku,
b) wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
c) poinformuj dyrektora o zagrożeniu,
d) zamknij drzwi i okna,
e) pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
f) znajdź pomieszczenie bez okien,
g) unikaj przebywania w piwnicach oraz innych nisko położonych częściach budynku,
h) unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
i) włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
2. Jeżeli doszło do skażenia w budynku szkolnym:
a) nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów,
b) nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy; aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, 

przykryj ją np. kocem,
c) pozamykaj okna oraz drzwi i włącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
d) opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
e) umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
f) zdejmij ubranie które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka, 
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umyj się pod prysznicem,
g) po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal papierosów,
h) sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją Policji.
3. Jeżeli jesteś poza budynkiem szkoły:
a) znajdź najbliższy zamieszkały budynek,
b) w miarę możliwość poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe, 

np. oddychaj przez chusteczkę,
c) jeżeli możesz umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
d) w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami zostaw odzież wierzchnią i obuwie 

przed domem,

 XI. GDY NA TERENIE SZKOŁY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE SUBSTANCJĘ 
PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

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

2.  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor powiadamia policję.
4. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

XII.  GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY 
SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 
(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 
związku z poszukiwaną substancją. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 
wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 
pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, 
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

XIII. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU 
KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA:

1.  Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
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2. Ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia.
3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać go 

dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/ psychologowi pod opiekę.
4. Następnym krokiem jest powiadomienie rodziców ucznia.
5. Policję należy powiadomić niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 
tożsamość nie jest znana.

6. Ostatnią czynnością powinno być zabezpieczenie ewentualnych dowodów  lub przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

XIV. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ 
CZYNU KARALNEGO

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 
wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała urazu,

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
3. Powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
4. Ustalenie okoliczności zdarzenia i świadków,
5. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 
zdarzenia. 

XV. UCZEŃ  AGRESYWNY WOBEC KOLEGÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W przypadku, kiedy uczeń stosuje przemoc lub agresję fizyczną (kopie, popycha,bije, szarpie itp.), 
psychiczną (dokuczliwie i często: poniża, wyśmiewa , przezywa) wobec swoich kolegów lub 
pracowników szkoły:

1. Poinformuj o zaistniałym fakcie wychowawcę;
2.  W przypadku przemocy i agresji fizycznej również dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa na spotkanie rodzica/ prawnego opiekuna, 
4. W obecności pedagoga/psychologa wychowawca ustala  przyczyny i przebieg zdarzenia,
5. Specjaliści i wychowawca podejmują działania zapobiegawcze oraz ustalają konsekwencje 

zachowania ucznia.
6. Jeżeli rodzina ucznia jest objęta dozorem kuratora – pedagog niezwłocznie powiadamia o 

zdarzeniu kuratora.
7. Wychowawca zwołuje zespół nauczycielski w celu wypracowania wspólnych oddziaływań 

wychowawczych wobec ucznia.
8. W przypadku powtarzania się agresywnych zachowań wychowawca/pedagog/psycholog:
a)  informuje na piśmie rodziców o konieczności pogłębienia diagnozy zaburzeń zachowania w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
b) formułuje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia – treść wniosku 

zatwierdza dyrektor szkoły.
c) organizuje spotkanie z kuratorem i innymi specjalistami prowadzącymi z uczniem zajęcia 

psycho- edukacyjne, socjoterapeutyczne.
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XVI. UCZEŃ NISZCZY MIENIE SZKOŁY

1. W momencie, kiedy uczeń niszczy mienie szkoły/ zostaje przyłapany na kradzieży, 
poinformuj o powyższym fakcie wychowawcę/ pedagoga/psychologa.

2. Wpisz uwagę w dzienniczku ucznia- poinformuj rodziców/ prawnych opiekunów o 
zdarzeniu.

3. Wychowawca/ pedagog zapoznaje rodziców z Kodeksem postępowania Karnego, rozdział 
34, art. 304§1,2,3.

4. Dyrektor ocenia koszt poniesionej przez szkołę straty.
5. W przypadku, kiedy rodzica/opiekuna nie stać na jej naprawienie, odkupienie lub uiszczenie 

odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrektora.
6. Uczeń ma obniżoną ocenę zachowania w danym miesiącu.
7. Kiedy sprawca szkody nie jest znany a zniszczenia poważne-  dyrektor szkoły zgłasza 

sprawę do Policji.                          

XVII. UCZEŃ OPUSZCZA ZAJĘCIA SZKOLNE

1. Uczeń spóźnia się na lekcje:
a) zaznacz spóźnienie w dzienniku i poinformuj wychowawcę klasy;
b) jeśli taka sytuacja powtórzy się dwa  lub trzy razy w tygodniu, wychowawca wpisuje taką 

informacje do zeszytu uwag/ dzienniczka;
c) wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów;
d) jeśli sytuacja się powtarza pomimo podejmowanych działań wychowawcy i pedagoga, uczeń 

otrzymuje obniżona ocenę zachowania   zgodnie  z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
e) wychowawca poleca uczniowi przeprowadzenie „godziny wychowawczej”  na temat 

punktualności i potrzeby regularnego przychodzenia do szkoły i uczenia się. Lekcja ta 
powinna być obserwowana (dla podkreślenia jej znaczenia) przez dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły.

2. Uczeń opuszcza samowolnie lekcje :
a) każdorazowe wagary ucznia zaznacz w dzienniku jako ucieczkę,
b) wychowawca : telefonicznie informuje rodzica o nieobecności ucznia  w szkole,
c) wpisuje  uwagę do dzienniczka,
d) jeśli sytuacja się powtórzy, kieruje ucznia wraz z rodzicami  do pedagoga na konsultację
e) uczniowi nagminnie wagarującemu obniża oceną zachowania zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania,
f)  informuje rodziców o konsekwencjach wynikających z nieobecności na zajęciach: brak 

opanowania podstawy programowej, możliwości nieklasyfikowania, możliwości wszczęcia 
postępowania ukarania rodziców za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego  
(zgodnie z obowiązującymi przepisami).

3. Rodzice chcą zwolnić ucznia z zajęć:
a) rodzice zapisują w dzienniczku ucznia odpowiednia informację z datą zwolnienia,
b) uczeń przedstawia wychowawcy powyższą informację od rodziców,
c) wychowawca po zapoznaniu się z pisemnym zwolnieniem, poświadcza je własnoręcznym 

podpisem,
d) wyjątkowe ( pilne) sytuacje rozpatruje wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem.
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XVIII. STOSOWANIE CYBERPRZEMOCY

Zjawisko cyberprzemocy definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych  (nękanie, straszenie , szantażowanie z użyciem sieci  lub telefonu, publikowanie 
lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów oraz podszywanie 
się w sieci pod kogoś wbrew jego woli).                          

1.  Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. 
2. 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.

3. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 
(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi 
materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: 
dyrektor i pedagog szkolny, rodzice, a wreszcie policja - jeśli doszło do złamania
prawa.

4. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak również identyfikacji sprawcy, 
warto korzystać z pomocy nauczyciela informatyki.

5. Pedagog szkolny i wychowawca ustalają okoliczności zdarzenia, sprawcę  i ewentualnych 
świadków.

6. Wychowawca i pedagog sporządzają notatkę służbową z przebiegu zdarzenia  i podjętych 
działań, do której dołączone są wszelkie materiały.

7. W przypadku ustalenia sprawcy cyberprzemocy powiadamia się rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia.

8. Pedagog i wychowawca organizują spotkanie z rodzicami w celu omówienia problemu, 
podjęcia działań zapobiegających lub naprawczych oraz ustalenia konsekwencji jakie 
poniesie uczeń za posłużenie się cyberprzemocą. 

XIX.  ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY OSÓB NIEBEDĄCYCH 
PRACOWNIKAMI SZKOŁY

1. Rodzice nie odprowadzają dzieci pod sale lekcyjne.
2. Rodzice na dzieci oczekują przy wejściu głównym- przy szatni.
3. Sposób zgłaszania problemów wychowawczych i edukacyjnych:
a) umówienie się na rozmowę w dogodnym terminie (gdy nauczyciel sprowadził dzieci po 

lekcjach do szatni),
b) poprzez wpis do zeszytu korespondencji ( dzienniczka ucznia), 
c) poprzez kontakt telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły- w czasie lekcji 

nauczyciele, nie są proszeni do telefonu, ważne wiadomości są niezwłocznie przekazywane 
nauczycielom,

d) poprzez kontakt telefoniczny, jeżeli nauczyciel zdecydował podać prywatny numer telefonu 
rodzicom ,

e) poprzez kontakt mailowy, jeżeli na zebraniu ustalono z nauczycielem taką formę współpracy
f) na zebraniach i dniach otwartych dla rodziców (prawnych opiekunów),
g) nauczyciele nie udzielają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka osobom 

innym  niż rodzice ( prawni opiekunowie),
4. Od 7 grudnia 2011r. wprowadza się w szkole KSIĘGĘ WEJŚĆ, w której pracownik szkoły 

dyżurujący lub pracujący przy wejściu głównym ma obowiązek odnotować: datę, godzinę 
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wejścia, nazwisko osoby wchodzącej  i     nazwisko osoby, do której dorosły się udaje. 
Wpisu tego może dokonać sam zainteresowany.

5. Rozmowy wychowawcze z dziećmi mogą prowadzić tylko pracownicy pedagogiczni szkoły, 
6. Nauczyciele dyżurujący oraz pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek interesowania 

się osobami dorosłymi przebywającymi na terenie placówki- pytania do kogo się udają, a w 
razie potrzeby towarzyszenia interesantowi.

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI KORZYSTAJĄCYMI Z PRZEWOZU

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zbiera od rodziców oświadczenia czy dziecko 
będzie korzystało z dowozu i o sposobie odbierania dziecka z przystanku. 

2. Wychowawca sporządza listę zbiorczą i przekazuje ją dyrektorowi szkoły . 
3. Od dyrektora listy odbiera opiekunka.
4. Oświadczenia wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.
5. Oświadczenie rodzice mogą anulować w każdym czasie.
6. Jeżeli dziecko danego dnia nie będzie wracało szkolnym autobusem - wymaga to 

pisemnej informacji w dzienniczku ucznia.
7. Na podstawie art. 43.1 Kodeksu Drogowego dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z 

drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Rodzice wszystkich 
dzieci składają oświadczenia o samodzielnym lub nie powrocie dziecka z autobusu do domu. 
Rodzice zobowiązani są   do ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza 
szkołą. 

8. Miejscem oczekiwania na odjazd autobusu jest wyznaczone miejsce przy  szatni na terenie 
szkoły.

9. Uczniowie ustawiają się  pod opieką opiekunki i dyżurującego nauczyciela.
10. Uczniowie samowolnie opuszczający miejsce zbiórki poniosą konsekwencje statutowe 

łącznie z obniżeniem oceny zachowania w danym miesiącu i informacją  do rodziców.
11. Uczniowie wychodzą do autobusu  pod opieką opiekunki.
12. Zgodnie z art. 43.2 Kodeksu Drogowego dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po 

drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym jest obowiązane używać elementów 
odblaskowych. Wychowawca i opiekunka dowożonych dzieci  mają obowiązek 
przypominania dzieciom o konieczności noszenia odblasków dla większego bezpieczeństwa.

13. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka z 
przystanku do domu a osoby odbierającej nie ma- dziecko zostaje odwiezione do świetlicy 
szkolnej, w której oczekuje na rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną do odbioru 
dziecka osobę. 

14. Jeżeli zakończył się czas pracy świetlicy i nie ma nauczyciela, który mógłby  pozostać w 
pracy po godzinach do czasu odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnioną osobę 
nauczyciel świetlicy:

a) przy braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do 
odbioru dziecka –  dzwoni na policję – podaje dane dziecka i rodziców oraz prosi o pomoc 
w ustaleniu osoby, która mogłaby przejąć opiekę nad dzieckiem. 

b) należy w tej sytuacji zachować spokój- wziąć pod uwagę stan emocjonalny dziecka.
c) sporządza notatkę służbową -  przekazuje ją dyrektorowi/ wicedyrektorowi szkoły.

15.  Nauczyciel świetlicy nie ma prawa do zabrania dziecka do domu ani do odwiezienia go 
prywatnym samochodem. 
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XXI. ROCEDURA WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ

1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy doraźnej 
oraz w sytuacjach wymagających nagłych interwencji ( kradzież, pobicie).

2. Pomoc kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
3. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji bądź przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 
przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osobom postronnym do tych 
przedmiotów i wezwać Policję.

4. Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policję.
5. Legitymowanie ma na celu przede wszystkim :
a) identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
b) ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego,
c) wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego,
d) identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub 

wykroczeń,
e) poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem 

sprawiedliwości
6. Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu:
a) znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w 

postępowaniu karnym (art. 219 kpk),
b) znalezienia skradzionego przedmiotu,
c) wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.
7. Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym:

a) jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego 
przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczyciela/ pedagoga/ 
psychologa.

b) w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek 
i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców.

c) Rozmowa wyjaśniającej przebieg zdarzenia prowadzona przez policjantów z uczniami  
zawsze odbywa się na terenie szkoły w obecności nauczyciela/pedagoga/psychologa.

8. Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole jest zatrzymanie przez 
Policję. Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek:

a) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo,
b) przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator zarządzili jego 

przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk ),
c) uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie (policja, 

prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk),
d) zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka,
e) uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 

a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji),
f) uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje 

się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób.
9.  Algorytm postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania 
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nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole:

a) Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację 
służbową.

b) Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji służbowej, 
w celu sporządzenia własnej dokumentacji.

c) Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
d) Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 

wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku 
ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp.

10. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej zgłoszona 
dyrektorowi.

ZAŁĄCZNIKI

Zał.1
ZGŁOSZENIE ALARMOWE

1. Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego, spokojnie wyraźnie podaj:
a) rodzaj zdarzenia (np. pożar)
b) miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsce, piętro, numer sali),
c) liczbę poszkodowanych oraz ich stan ogólny (oddech, przytomność)
d) inne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego (o ile występują),
e) swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego informujesz o zdarzeniu.
f) nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – przyjmujący 

zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje.
Zał. 2

RAPORT Z WYKONANIA ZGŁOSZENIA ALARMOWEGO

Data…………………………Godzina wykonania telefonu………………………………..
Telefon wykonany przez…………………………………………………………………….
Na numer ……………………………………………………………………………….
Powód wykonania zgłoszenia? ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..
UWAGI (okres oczekiwania, podjęte kroki, uzyskane informacje, wskazówki postępowania itp.)
……………………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................
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................................................................................................................................................................
Data i podpis osoby sporządzającej raport.............................................................................................

Zał. 3

RAPORT Z ODEBRANIA GROŹBY O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

Data………………………………godzina odebrania telefonu………………………….....................
Telefon odebrany przez……………………………………………………………………..................
Na numer telefonu……………………………………………………………………………...............
Kiedy nastąpi wybuch?...........................................................................................................................
Gdzie jest bomba?..................................................................................................................................
Co spowoduje wybuch?..........................................................................................................................
Jaka jest ta bomba?.................................................................................................................................
Dlaczego to robisz?................................................................................................................................
Kim jesteś?.............................................................................................................................................
Jak można się z tobą skontaktować?.....................................................................................................
Zapisz dokładny tekst groźby…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........................

Głos w telefonie:   mężczyzna (    )       kobieta (  )       dziecko (  )       wiek…….
Odurzony/pijany (  )                akcent (    )              wada wymowy (  )
Inne (  ) ………………………………………………………………………………………...............
Odgłosy w tle:      muzyka (  )          rozmowa (  )          dzieci (  )
maszyny (  )          samolot (  )         klawiatura (  )         ulica (  )
Inne (  ) ………………………………………………………………………………………...............

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............................

Data i podpis osoby sporządzającej raport...........................................................................................

Zał. 4
PROCEDURA PRZEKAZANIA UCZNIA RODZICOM/ PRAWNYM OPIEKUNOM

1. Rodzic/opiekun zgłasza się do wyznaczonego przez Dyrektora Punktu Odbioru i podaje 
imię, nazwisko dziecka.

2. W przypadku braku pewności czy zgłaszająca się osoba jest rodzicem/prawnym opiekunem 
dziecka należy porozmawiać z dzieckiem i  poprosić dorosłego o okazanie dowodu 
tożsamości.

3. Rodzic/ prawny opiekun podpisuje oświadczenie odbioru dziecka. (zał. 5)

Zał. 5

POŚWIADCZENIE ODBIORU DZIECKA
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                                                                           Uwieliny, dnia ……………………………………….

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………......................
Imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko……………………………………………………..........

                                    Podpis osoby odbierającej dziecko…………………………………….............
                                   (ewentualnie nr dowodu tożsamości)……………………………………...........
                                    Podpis osoby przekazującej dziecko………………………………..................
                                                           

Zał. 6 
WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

PODMIOT NUMER TELEFONU
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Numer alarmowy z tel. komórkowego 112
Pogotowie  Energetyczne 991
Powiatowa Stacja Sanitarna – Epidemiologiczna
w Piasecznie

22 756 46 20

Wójt Gminy Prażmów 22 727 01 81 w.49
Kuratorium Oświaty w Warszawie 22 55 12 400
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie 22 727 05 26
Posterunek Policji w Prażmowie 22 727 05 87
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Zał. 7

OŚWIADCZENIE  PRACOWNIKÓW SZKOŁY
                                                                                   

                                                                                               Uwieliny,  dnia……………………….

………………………………………..
/Imię i nazwisko/

…………………………………………...
/stanowisko/

                                                                                

              

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami postępowania w przypadku  zagrożeń i trudnych 
sytuacji ( Szkole Portfolio Bezpieczeństwa) i zobowiązuję się do ich stosowania.

…………………………………………                            ………………………………..
/podpis przyjmującego oświadczenie/                                       /podpis pracownika/

Szkolne Portfolio Bezpieczeństwa przedstawione zostało na zebraniu Rady Pedagogicznej 
24 października 2013 r.
Procedury zostały zaopiniowane i przyjęte do stosowania przez  Radę Pedagogiczną 
24 października 2013 r. uchwałą nr 16/2013 

Uwieliny, dnia ………………..........                                  …………………………………….
                                                                                                   Podpis dyrektora szkoły
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