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I. PODSTAWA PRAWNA: 

 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity  

Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku  

z ustawą). 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm.). 

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 24, poz. 198). 

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. 

zm.). 

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 

1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.  

Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej  

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

(Dz. U. Nr 26, poz. 226). 
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II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW. 
 

1. Stosowanie przemocy w relacjach między uczniami. 

 

Udział uczniów w bójkach 

 

1.1. Rozdzielenie bijących się. 

1.2. Udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu (jeśli jest taka potrzeba). 

1.3. Poinformowanie wychowawcy klasy, pedagoga i dyrektora. 

1.4. Interwencja wychowawcy: 

a) rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodów bójki, 

b) wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce, a także świadków 

zdarzenia, 

c) skierowanie uczestników bójki do pedagoga szkolnego w celu znalezienia 

przyczyn takich zachowań, 

d) poinformowanie o wydarzeniu rodziców uczniów biorących udział w bójce. 

1.5. Rozmowa wychowawcy, pedagoga, rodzica i ucznia (uczestnika bójki). 

a) ustalenie konsekwencji 

1.6. W sytuacjach gdy uczeń kolejny raz jest sprawcę przemocy rozmowa wychowawcy, 

pedagoga szkolnego i rodzica – wskazanie możliwości uzyskania pomocy specjalistów. 

1.7. W klasach w których incydenty przemocy powtarzają się przeprowadzić zajęcia 

dotyczące rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją. 

 

2. Zastraszanie, przezywanie, wyśmiewanie, obgadywanie. 
 

Działania wobec ofiar. 

 

2.1. Rozmowa wychowawcy z ofiarą w celu udzielenia wsparcia. 

2.2. W razie potrzeby poinformowanie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

2.3. Otoczenie ucznia we współpracy z pedagogiem szczególną opieką. 

2.4. W sytuacjach gdy uczeń po raz kolejny jest ofiarą przemocy poinformowanie o problemie 

rodziców. 

 

Działanie wobec sprawcy 

 

1. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem – sprawcą przemocy – 

uświadomienie konsekwencji czynu oraz ustalenie kary. Wezwanie przez wychowawcę 

rodziców sprawcy. 

a) poinformowanie ich o zaistniałym fakcie 

b) podjęcie próby nawiązania współpracy z rodzicami 

c) poinformowanie o konsekwencjach czynu 

2. Podpisanie kontraktu z uczniem (jeżeli incydent ma miejsce kolejny raz). 

3. W wyjątkowych sytuacjach w porozumieniu z rodzicami skorzystanie z pomocy specjalisty 

np. psychologa. 

4. Stała obserwacja zachowania ucznia przez wychowawcę. 

5. W przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą oraz powtórzenia 

czynu poinformowanie Policji i Sądu Rodzinnego. 
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3. Przypadki palenia papierosów. 
 

3.1. Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia. 

3.2. Interwencja wychowawcy. 

a) rozmowa z uczniem – uświadomienie konsekwencji postępowania 

b) poinformowanie pedagoga szkolnego 

c) powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji 

d) podjęcie współpracy z rodzicami w celu wyeliminowania problemu. 

3.3. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie palenia papierosów. 

a) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat szkodliwości nikotyny (trudności 

pozbycia się nałogu), sposobów radzenia sobie ze stresem, pomoc w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych 

b) prowadzenie na terenie szkoły akcji propagujących zdrowy styl życia 

 

4. Picie lub przebywanie w szkole po spożyciu alkoholu. 
 

4.1. Przekazanie ucznia pod opiekę pielęgniarki szkolnej. 

4.2. Przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi szkolnemu oraz dyrektorowi o fakcie 

picia alkoholu bądź podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu. 

4.3. Poinformowanie rodziców o sytuacji i konieczność osobistego odbioru córki (syna) ze 

szkoły. 

4.4. W sytuacji gdy uczeń po raz kolejny jest pod wpływem alkoholu zawiadomienie Policji – 

kontrola spożycia alkoholu w obecności rodzica, wychowawcy 

a) zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia stosownej terapii w placówkach do tego 

przeznaczonych 

4.5. Przeprowadzenie przez wychowawcę lub pedagoga lekcji na temat szkodliwości 

alkoholu. 

 

5. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia. 
 

5.1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, telefoniczne powiadomienie 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wagarach. 

5.2. Wysłanie pisemnego zawiadomienia do rodziców (prawnych opiekunów)  

o absencji ucznia w przypadku powtarzających się nieobecności w szkole i braku 

usprawiedliwienia. 

5.3. W przypadku niereagowania rodziców (prawnych opiekunów) na przedłużające się 

wagary, wizyta w domu ucznia pedagoga szkolnego i wychowawcy. 

5.4. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) ucznia wszczęcie 

postępowania administracyjnego (powiadomienie władz samorządowych). 

 

6. Procedury postępowania szkoły w przypadku ujawnienia cyberprzemocy (za pomocą 

Internetu lub telefonu komputerowego). 
 

6.1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę, pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

6.2. Wychowawca i pedagog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy udzielając jej 

wsparcia i porady. 

6.3. Wychowawca i pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

6.4. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody  

i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

6.5. Wychowawca (pedagog) powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, 

podjętych działaniach szkoły oraz udziela im porady. 
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6.6. Dyrektor wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy, zawiadamia policję. 

6.7. Wychowawca i pedagog monitoruje sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając czy nie są 

wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy. 

 

7. Procedury powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych 

sytuacjach wychowawczych. 
 

7.1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub 

prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych.  

7.2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku 

lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”. 

7.3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę 

służbową (wychowawca, pedagog, dyrekcja). 

7.4. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu 

na dłuższy okres (np. wyjazd zagranicę), wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami 

oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym oraz 

stwierdzeniem, kto będzie kontaktował się ze szkołą w sprawie syna (córki) podczas 

nieobecności rodziców. 

 

III. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU UŻYWANIA 

ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW PRZEZ UCZNIÓW. 
 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń , który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji  gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń , który ukończył 18 lat,  

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela określa Statut Szkoły. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 



 

 7 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia, albo do przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 

– decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych 

osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (powyżej 0,5 %o), policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń 

dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 

godzin).  

O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny                           

,jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

 

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, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

 

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), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia 

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
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przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje 

ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel 

dokumentuje, sporządzają możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 

 

UWAGA 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

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

użycia; 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy  

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

 

IV.   PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH. 
 

Życie poszkodowanego w wypadku w szkole lub powstałego w innych okolicznościach 

bardzo często zależy od postawy ratujących oraz znajomości udzielania pierwszej pomocy. 

Obowiązek ten spoczywa na bezpośrednim przełożonym oraz osobach znajdujących się  

w otoczeniu osoby poszkodowanej. Osoby udzielające pierwszej pomocy nie powinny 

obawiać się odpowiedzialności karnej za niewłaściwe jej udzielenie. Przed prawem 

odpowiada tylko ta osoba, która tej pomocy nie udzieliła, bądź mogła to uczynić bez 

narażania siebie i innych osób, ratujących poszkodowanego. 

 

Zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek przez udzielających pomocy. 

 

1. PRZENOSZENIE POSZKODOWANEGO: poszkodowanego należy przenieść w taki 

sposób, aby nie sprawić bólu i nie spowodować pogorszenia jego stanu. Przenosić 

powinny trzy osoby ustawione z jednej strony, lub dwie osoby i trzecia ze strony 

przeciwnej pośrodku. Przyklękają na jedno kolano i wsuwają obie dłonie pod ciało 

poszkodowanego: jedna osoba – pod głowę i plecy, druga – pod krzyż i miednicę, trzecia 

pod uda i podudzia, przy czym jednocześnie podnoszą chorego opierając go o prawe 

kolana, a następnie podnoszą od góry i składają go na nosze wysłane kocem. 

 

2. OPATRYWANIE RAN: udzielający pierwszej pomocy powinni przede wszystkim 

dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub spirytusem czystym, lub przynajmniej 

zajodynować swoje palce. Dotykanie ran rękami nawet wymytymi jest niedozwolone. 

Rany nie wolno przemywać wodą, środkami leczniczymi, zasypywać proszkami  

i smarować maściami, gdyż utrudniają one gojenie i przenoszą brud z powierzchni skóry 

do rany i mogą wywołać zakażenie. Na ranę nakładamy wyjałowiony materiał z pakietu 

opatrunkowego i nie należy dotykać go rękami na powierzchni, a tylko chwytać za jego 

obrzeża, który przykładamy na ranę i owijamy bandażem. Oczyszczanie ran z brudu, 

ziemi itp. należy do lekarza. 

 

3. TAMOWANIE KRWOTOKÓW: w przypadku nacięcia, przebicia naczyń kończyn 

górnych i dolnych (rąk, nóg i stóp) należy kończyny górne zranione podnieść do góry i na 

ranę przyłożyć wyjałowiony opatrunek i mocno przyciskać w ciągu 4-5 minut nie 
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dotykając rany palcami. Kiedy krwawienie ustanie, należy przyłożyć jeszcze jeden 

opatrunek lub kawałek waty i ranę mocno owinąć bandażem. 

Krwotok z dolnych kończyn wstrzymuje się przyciskając tętnicę biodrową do kości 

miednicowej, a ze stopy – przyciskać tętnicę znajdującą się na grzbiecie stopy.  

Na kończyny dolne nakładamy opatrunek wyjałowiony i podnosimy do góry. 

W przypadku krwotoku z nosa – poszkodowanego należy położyć lub posadzić, 

odchyliwszy mu lekko głowę ku tyłowi, rozpiąć kołnierz, nałożyć okład z zimnej wody, 

włożyć do nosa kawałek wyjałowionej gazy oraz uciskać nos palcami. Gazę umoczyć  

w wodzie utlenionej. 

Krwotok z ran twarzy wstrzymuje się przyciskając tętnicę szczękową do dolnego brzegu 

szczęki. 

Krwotoki z czoła i skroni wstrzymuje się poprzez przyciskanie tętnicy skroniowej  

z przodu ucha. 

Krwawienie z dużych ran głowy wstrzymuje się przyciskając tętnicę do kręgów szyi,  

a z dołu pachowego i z barków, przyciskając tętnicę podobojczykową do kości w dole 

nadobojczykowym. 

Na przedramieniu przyciska się tętnicę ramieniową, pośrodku ramienia od strony 

wewnętrznej. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanych z uszkodzonymi 

tętnicami należy przewieźć do Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

 

4. ZŁAMANIA KOŚCI: dzielimy na zamknięte i otwarte. 

Złamanie czaszki na skutek upadku na głowę lub uderzenia w głowę. Objawy 

nieprzytomności to utrata przytomności oraz krwawienie z uszu i ust. Zimny okład na 

głowę, przenieść na noszach, kocu, płaszczu itp., zapewnić spokój i skierować do szpitala. 

Złamanie kręgosłupa. Silny ból w kręgosłupie, niemożność poruszania palcami. 

Podsunąć deskę o długości większej niż poszkodowany, aby przy przenoszeniu nie 

nastąpiło przeginanie tułowia i uszkodzenie rdzenia kręgowego. 

Złamanie i zwichnięcie obojczyka objawia się bólem i znacznym obrzękiem w okolicach 

obojczyka. Włożyć do dołu pachowego zwitek waty, zgiąć rękę pod kątem prostym, 

zawiesić na temblaku zrobionym z chustki i na uszkodzone miejsce założyć zimny okład. 

Złamanie żeber objawia się silnym bólem przy oddychaniu, kaszlu, kichania i przy 

ruchach. Mocno obandażować klatkę piersiową lub dobrze ściągnąć ręcznikiem podczas 

wydechu. W przypadku stłuczenia lub zwichnięcia, stosować zimne okłady z wody  

i mocno zabandażować. Miejsca stłuczone nie jodynować, rozcierać lub smarować 

maściami. 

Złamania kończyn górnych i dolnych. W przypadku ręki należy ją unieruchomić za 

pomocą deski lub szyny tak, aby dwa sąsiadujące stawy uległy unieruchomieniu, zawiesić 

na temblaku i przymocować do tułowia. 

Przy złamaniu i zwichnięciu palców u rąk należy przymocować deseczkę na szerokość 

dłoni, zabandażować. Długość deseczki powinna być od końca palców do przedramienia. 

Złamanie kończyn dolnych – należy unieruchomić na desce, na odcinku od pięty poza 

miednicę. 

 

5. USUWANIE OBCYCH CIAŁ Z OKA: przemyć oko czystą wodą. Nie wolno trzeć 

oczu. Usuwanie obcych ciał z oczu dokonuje lekarz okulista. 

 

6. W PRZYPADKU OBRAŻEŃ BRZUCHA, OMDLENIA, RAŻĄCEJ BLADOŚCI na 

twarzy i silnych bólów, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe w celu 

szybkiego przewiezienia poszkodowanego do szpitala gdyż mogło zaistnieć uszkodzenie 

organów wewnętrznych (krwotok wewnętrzny). 

 

7. OPARZENIA CIEPLNE I-go stopnia należy obmyć skórę zimną wodą lub spirytusem 

czystym rektyfikowanym i nałożyć wyjałowiony opatrunek. 
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W przypadku ciężkich oparzeń – II-go i III-go stopnia nie wolno dotykać rękami ani 

smarować olejami, maściami, wazeliną itp. Miejsca oparzeń pokryć wyjałowionym 

opatrunkiem. Pęcherzy nie wolno rozcinać, ani też usuwać z rany ciał obcych, zdzierać 

części ubrań przylegających do rany, lecz obciąć odzież ostrymi nożyczkami wokoło 

miejsca przylegania, aby nie uszkodzić skóry i stworzenia możliwości zakażenia. 

Poszkodowanych z ciężkimi oparzeniami ciała szybko skierować do szpitala. 

 

8. OPARZENIA CHEMICZNE: kwasami stężonymi (siarkowym, azotowym, solnym) i 

ługami żrącymi (sodą kaustyczną, bielidłami, niegaszonym wapnem itp.) miejsca 

oparzone należy niezwłocznie przemywać strumieniem bieżącej wody z kranu 

czerpalnego w ciągu 10 – 15 min. Po dokładnym obmyciu wodą na miejsce oparzenia 

nałożyć wyjałowiony opatrunek. 

 

9. ZATRUCIA GAZAMI I TRUJĄCYMI PARAMI: poszkodowany wskutek 

wchłonięcia przez drogi oddechowe trujących gazów i par, dymów itp. należy natychmiast 

wynieść z zatrutego pomieszczenia na świeże powietrze, rozluźnić wszystkie części 

ubrania i przykryć kocami przed utratą ciepła i nadmiernym oziębieniem ciała. 

Wstrzymanie oddechu następuje przy zatruciach tlenkiem węgla, siarkowodorem, 

cyjanowodorem, benzenem i innymi węglowodorami aromatycznymi i pochodnymi, które 

działają bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy i działają dusząco, przez 

zahamowanie dostawy tlenu z płuc do tkanek. Należy zastosować sztuczne oddychanie 

metodą Emersena-Howarda „usta – usta”. Metody tej nie stosuje się przy zatruciach 

benzenem. 

W przypadku zatrucia przez przewód pokarmowy, podstawowym zabiegiem jest 

wywołanie wymiotów (z wyjątkiem połknięcia substancji żrących – kwasy, ługi i u 

chorych nieprzytomnych) przez podanie do wypicia słonej wody (kopiasta łyżka soli 

kuchennej na szklankę wody) i w następującej kolejności drażnienie tylnej ściany gardła 

palcem lub łyżeczką. 

W przypadku zatrucia przez skórę, jak aniliną, nitrobenzenem, etyliną i pochodnymi, 

należy skórę zmywać bieżącą wodą, bez użycia gąbki i szmatki, tak, by strumień wody ze 

spłukaną trucizną nie skaził zdrowych części ciała. 

Poparzone oczy spłukujemy strumieniem letniej wody. Wody nie stosujemy przy 

oparzeniach wapnem niegaszonym. We wszystkich przypadkach zatruć, poszkodowanych 

należy skierować do przychodni specjalistycznych. 

 

10. UDAR CIEPLNY: występuje w pomieszczeniach o bardzo wysokiej temperaturze i dużej 

wilgotności, tj. powyżej 40o C i wilgotności 75%. W tych warunkach występuje 

zamroczenie, utrata przytomności, nadmierne pocenie. Przyśpieszone oddychanie, wargi 

lekko sine, kończyny chłodne, słabo wyczuwalne tętno, mięśnie zwiotczałe i inne 

dolegliwości. W tym celu należy chorego wynieść z pomieszczenia, na głowę położyć 

zimny kompres lub lód, podać do picia chłodne płyny, zastosować w razie bezdechu 

sztuczne oddychanie (16-20 razy na minutę) do momentu, kiedy chory zacznie oddychać. 

Chorego należy przewieźć do szpitala. 

 

11. OMDLENIA: stanowią nagłą i krótkotrwałą utratę przytomności, spowodowaną 

przejściowym niedokrwieniem mózgu. Podstawowymi objawami są: blednięcie, pocenie 

się, osłabienie, powstające z wielu przyczyn osobistych i znacznego wysiłku przy pracy. 

W tym celu należy wynieść chorego z pomieszczenia pracy, rozluźnić ubranie, skropić 

twarz zimną wodą i położyć chłodny kompres na czole. Osobie nieprzytomnej nie wolno 

podawać żadnych płynów (może się zachłysnąć). W przypadku wystąpienia innych 

dolegliwości, należy chorego skierować do szpitala. 
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12. ODMROŻENIA: występują w trzech stopniach, tj. od lekkich do ciężkich. Lekkie 

odmrożenia charakteryzują się uczuciem palenia i kłucia w miejscu odmrożonym, 

blednięciem i utratą czucia. W tym celu należy zastosować ciepłe (lecz niegorące) kąpiele 

i ostrożnie rozcierać miejsca suchą czystą ręką. Nie wolno rozcierać brudnymi szmatami 

lub śniegiem. Przy odmrożeniach II-go stopnia, miejsca odmrożenia są ciemnoczerwone 

lub sine, tworzą się pęcherze wypełnione przeźroczystym lub lekkokrwistym płynem.  

Nie należy moczyć ani rozcierać odmrożonych miejsc, ani przekuwać pęcherzy. Chorego 

szybko przewieźć do szpitala. Odmrożenia III-go stopnia są czerwonosine lub fioletowe  

i następuje obumarcie skóry, pozbawienie czucia i silny ból. W tym celu należy ogrzać 

chorego i podać środki przeciwbólowe oraz przykryć miejsca odmrożenia jałowym 

opatrunkiem i szybko przewieźć do szpitala. 

 

13. PORAŻENIA PRĘDEM ELEKTRYCZNYM: uwolnić porażonego spod działania 

prądu przez wyłączenie napięcia, przecięcie przewodów lub odciągnięcie porażonego. 

Czynności te należy wykonać w sposób zabezpieczający ratującego przed porażeniem – 

nie wolno porażonego znajdującego się pod napięciem dotykać gołą ręką względnie 

chwytać za mokrą odzież. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny należy sprawdzić czy 

oddycha i czy wyczuwalne jest tętno na jednej z tętnic szyjnych. Gdy porażony nie 

oddycha ale wyczuwalne jest tętno należy sprawdzić drożność dróg oddechowych  

i zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli porażony nie oddycha i nie wyczuwalne jest 

tętno należy sprawdzić drożność dróg oddechowych i zastosować sztuczne oddychanie  

i masaż zewnętrzny serca. Zabiegi te wykonuje się aż do przybycia lekarza względnie do 

momentu odzyskania świadomości przez porażonego. 

 

14. NAPAD PADACZKOWY: (epilepsja) objawia się silnymi drgawkami ciała, utratą 

przytomności, pianą na ustach, samowolnym oddaniem moczu. Chorego położyć na 

wznak, podłożyć pod głowę koc, między zęby wsunąć wałeczek z chusteczki lub ręcznika, 

rozluźnić ubranie i po napadzie pozostawić w spokoju. 

 

 

UWAGA: 

W KAŻDYM PRZYPADKU, GDY POSZKODOWANY JEST NIEPRZYTOMNY, 

ALE MA ZACHOWANE TĘTNO I ODDECH NALEŻY UŁOŻYĆ GO 

W POZYCJI BEZPIECZNEJ NA BOKU. 
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V.   PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY 

SAMOBÓJCZEJ UCZNIA. 
 

 

Jeśli zaistnieje realne zagrożenie zaistnienia próby samobójczej ucznia, należy podjąć 

następujące czynności: 

 

1. Jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia. 

2. Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować przeprowadzić 

go w bezpieczne, ustronne miejsce. 

3. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

4. W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską  

i w czasie tej interwencji zadbać, by przebiegła ona spokojnie i dyskretnie. 

5. Ocenić ryzyka dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja ucznia). 

6. Zawiadomić o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców. 

7. Zawiadomić właściwy wydział oświaty i wychowania oraz kuratorium oświaty (dyrektor 

szkoły). 
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VI.   ZACHOWANIE W PRZYPADKU ZAMACHU 

TERRORYSTYCZNEGO. 
 

 

1. Informacje ogólne dotyczące terroryzmu. 
 

  Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do 

osób lub własności, w celu: 

 zastraszenia, 

 przymuszenia, 

 okupu. 

 

Skutki terroryzmu mogę obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 

zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, 

opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska. 

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki 

minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła 

aktom terroru. 

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. 

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

„obcych” – w odróżnieniu od działań terrorystycznych polegających na porwaniu określonego 

człowieka lub organizacji zamachu na określoną osobę. 

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości 

przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi. 

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. 

Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem „incydent bombowy”. 

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne 

dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. 

 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować  

ani lekceważyć. 
 

ZAPAMIĘTAJ! 
 

 Wybuch jest sytuacją naglą i nieodwracalną, 

 Jeśli widzisz „bombę”, to ona, „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej 

rażenia 

 

 

2. Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym. 
 

  Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków 

ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachy lub są one trudno dostrzegalne. 

Dlatego zwracaj uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w 

podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych 

miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi. 

 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób; 
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 pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.; 

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku; 

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach  

tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez 

masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń. 

 

Należy jednak pamiętać, że terrorysta musi wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.  

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, 

Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe – patrz punkt 4). 

 

 

3. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym. 
 

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji. 

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach 

użyteczności publicznej: 

 pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub 

innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe  

i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne, 

 zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, 

zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego 

otoczenia. 

 

Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać 

własnego bagażu bez opieki. Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku 

wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje 

podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten 

fakt zgłosić: 

 służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie – w najbliższej jednostce 

Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym. 

 

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, 

może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej 

ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 
 

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje: 
 

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

podejrzany przedmiot), 

 treść rozmowy z osobą przekazującą informację o położeniu ładunku wybuchowego, 

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

przyjęcia, 

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

 

 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

„bombowego” 

 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejscem zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie 

i innych osób na niebezpieczeństwo. 
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2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie 

akcją. 

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu położenia „bomby” użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem 

odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora obiektu. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, 

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  i przeszukują osoby 

wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. 

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

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy 

osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.). 

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

 

 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby” 
 

1. Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, zastosuj się do poleceń Policji. 

2. Ciekawość jest niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego 

wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących  

w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. 

supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do 

wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób. 

4. W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę 

swojego samochodu – życie jest ważniejsze. 

5. Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego. 

 

PODSUMOWUJĄC – PAMIĘTAJ 
 

 Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 

 Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą; 

 Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby; 

 Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

pozostawionych bez opieki. 

 

4. Informacja na temat telefonów alarmowych. 
 999 – Pogotowie Ratunkowe 

 998 – Straż Pożarna 

 997 – Policja  

 987 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego 

 112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych 

 0 800 120 226 – infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 
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VII.   PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI  

Z BUDYNKU SZKOŁY 

 

 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 

ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor 

szkoły lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności najstarszy rangą pracownik szkoły. 

 Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor lub 

Zastępca, a w razie ich nieobecności najstarszy rangą pracownik szkoły. Każdy pracownik 

szkoły zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 

 

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia kierujący akcją zobowiązany jest: 
 

1. Zawiadomić osoby przebywające w obiektach szkolnych oraz mieszkańców mieszkań 

służbowych. Sygnałem alarmowym jest długi dźwięk dzwonka następnie trzy krótkie  

i ponownie długi dźwięk dzwonka, bądź sygnał podany trzykrotnie donośnym głosem 

„POŻAR” bądź „ALARM”. 

2. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji uczniów i pracowników. Ustalić 

w razie potrzeby ewakuację sprzętu i mienia, określając w tym celu sposób, kolejność  

i rodzaj ewakuowanego mienia. 

3. Rozpocząć ewakuację osób przebywających w obiekcie zgodnie z planem ewakuacji  

i zgodnie z oznaczeniami. 

 

 Stałym miejscem koncentracji osób jest boisko do piłki nożnej, a w przypadku złych 

warunków atmosferycznych stołówka internatu. 

 Osoby przebywające w pomieszczeniach: biblioteka, ………………schodzą 

schodami znajdującymi się od strony …….. budynku i kierują się do wyjścia ewakuacyjnego 

w ………………j. 

 Osoby znajdujące się w sali …………..również kierują się do tego samego wyjścia. 

Nauczyciele opuszczając sale lekcyjne z młodzieżą zabierają również ze sobą dzienniki 

lekcyjne. Osoby ewakuowane zbierają się w miejscu wskazanym przez kierującego akcją. 

  

 Kierunek ewakuacji z poszczególnych kondygnacji wskazują długie strzałki 

naklejone nad schodami. Za otwarcie drzwi ewakuacyjnych w budynku odpowiada osoba 

wyznaczona jako odpowiedzialna za ewakuację na parterze (oznaczone klucze znajdują się  

w gablocie w portierni). W czasie ewakuacji zachować spokój i nie wywoływać paniki. 

 Osoby przebywające w sali gimnastycznej i zapleczu kierują się do wyjścia 

ewakuacyjnego ……………………… 

 W czasie ewakuacji zachować spokój i nie wywoływać paniki. 
 

 

4. Podporządkować się kierującemu akcją a po przybyciu Straży Pożarnej kierujący 

ewakuacją składa krótki meldunek o przebiegu akcji. 

 

 

 

Osoba kierująca akcją ratowniczo-gaśniczą powinna: 

 

1. Przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając najpierw ewakuację z zagrożonego 

rejonu. Następnie należy ewakuować  osoby poczynając od najwyższej kondygnacji,  
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w pierwszej  kolejności  osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania 

się. Zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach. 

2. Wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą 

instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem). 

3. Usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam 

materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne 

dokumenty, nośniki informacji itp. 

4. Zabronić otwierania bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał 

pożar, (dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia). 

5. Zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń, w których 

powstał pożar. 

6. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną 

chustką, po wejściu do zadymionego pomieszczenia. 

7. Wyznaczyć miejsca zbiórki osób po wyjściu z budynku. 

8. Rozpocząć ewakuację mienia w następującej kolejności: 

 dokumentów znajdujących się w archiwum, 

 komputerów i drukarek znajdujących się w ……….,sekretariacie i księgowości 

szkoły, 

 książek z biblioteki, 

 sprzętu audiowizualnego i radiowo- telewizyjnego z pomieszczeń: ………….. 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 

 

1. Zasady alarmowania. 

Każdy kto zauważył pożar bądź uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany 

jest zachować spokój, nie dopuszczając do paniki i natychmiast zaalarmować:  

- Straż Pożarną Końskie – 998 lub  

- telefon alarmowy komórkowy - 112 

- Posterunek Policji – 997 lub  

- Dyrektora Szkoły –  

 

Aby zawiadomić  straż pożarną należy: 

 

a) spokojnie nakręcić właściwy numer telefonu. 

b) po otrzymaniu połączenia podać swoje nazwisko, dokładny adres powstałego pożaru 

oraz gdzie i co się pali, jak również czy nie jest zagrożone życie ludzkie, następnie 

podać numer telefonu, z którego nastąpiło połączenie ze strażą. 

c) nie odkładać słuchawki telefonicznej wcześniej, aż dyżurny oficer straży pożarnej 

nie odpowie „zrozumiano” lub „przyjęto”. 

d) po odłożeniu słuchawki należy poczekać na kontrolne połączenie się dyżurnego 

oficera straży pożarnej z telefonem, z którego nastąpiło zaalarmowanie. 

 

W przypadku wystąpienia pożaru, bądź innego zagrożenia w porze nocnej 

odpowiedzialnym za wykonanie w/w zadań oraz otwarcia drzwi ewakuacyjnych, jest 

dozorca nocny. 
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2. Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru lub innego   

    zagrożenia. 

      

Dyrektor: 
- podejmuje decyzję i ogłasza alarm,  

- współpracuje ze służbami ratowniczo – gaśniczymi, policją, służbami medycznymi, 

- wyznacza osobę kierującą akcją ewakuacyjną, 

- wyznacza miejsce koncentracji osób i mienia, 

- wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawdzenie czy wszyscy opuścili zagrożone 

miejsce 

Po upewnieniu się, (zebraniu informacji), że wszyscy opuścili zagrożony rejon 

podejmuje decyzję o odesłaniu do miejsca zamieszkania. O podjętych decyzjach informuje 

dyrektora szkoły. 

 

Nauczyciele (opiekunowie grup) odpowiedzialni są za wyprowadzenie młodzieży  

z zagrożonego rejonu do miejsca wyznaczonego przez kierującego akcją ratowniczą (stałym 

miejscem koncentracji osób jest boisko do piłki nożnej) oraz sprawdzenia obecności  

i poinformowania kierującego akcją. Nauczyciele zobowiązani są także do zabezpieczenia 

dokumentacji pedagogicznej (dzienników). 

 

Pracownicy księgowości i sekretariatu: 
- główna księgowa zobowiązana jest do zabezpieczenia i ewakuacji dokumentacji 

księgowej i sprzętu oraz ścisłego wykonywania poleceń kierującego akcją, 

- pozostali pracownicy do zabezpieczenia dokumentacji sprzętu komputerowego 

będącego na wyposażeniu kancelarii i archiwum, a także zobowiązani są do 

udzielania pomocy przy ewakuacji osób i ścisłej współpracy z kierującym akcją 

pożarową. 

  
Bibliotekarki – zobowiązanie są do zabezpieczenia sprzętu komputerowego i księgozbioru 

będącego na wyposażeniu biblioteki. 

 

Nauczyciele informatyki odpowiedzialni są za sprzęt komputerowy znajdujący się  

w pracowniach informatyki. 

 

 

Pracownicy obsługi gospodarczej – odpowiedzialni są za otwarcie wszystkich wyjść 

ewakuacyjnych udostępnienie kluczy do pomieszczeń i bezwzględnego wykonywania 

poleceń, kierującego akcją ewakuacyjną. Zobowiązani są również do udzielania pomocy przy 

ewakuacji osób i mienia. 

 - I zmiana – woźna 

 - II zmiana – sprzątaczka sprzątająca na parterze 

 

Osoby dorosłe mogą opuścić zagrożony rejon po sprawdzeniu czy z zagrożonego 

rejonu wyprowadzona została młodzież 
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VIII.   INTERWENCJA POLICYJNA W SZKOLE. 
 

 

Interwencja policyjna to szybkie włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia 

naruszającego normy prawne lub zasady współżycia społecznego i podjęcie działań 

zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz 

przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub zasad 

współżycia społecznego. 

 

1. W jakich sytuacjach wzywa dyrektor policję? 
 

gdy: 

a) czyn wyczerpuje znamiona czynu karalnego 

 

Czym jest czyn karalny? 
 

Czyn Karalny to czyn zabroniony przez ustawę jako (art. 1§ 2 pkt. 2 Ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich): 

 przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo, 

 wykroczenia określone w art.: 

- 51 – zakłócenie porządku publicznego, 

- 69 – niszczenie znaków stwierdzających tożsamość przedmiotu, 

- 74 – uszkadzanie napisów ostrzegających o grożącym niebezpieczeństwie, 

- 76 – obrzucanie pojazdu mechanicznego będącego w ruchu, 

- 85 – samowolna zmiana znaku drogowego, 

- 87 – prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, 

- 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

- 122 – paserstwo, 

- 124 – niszczenie mienia, 

- 133 – spekulacja biletami wstępu, 

- 143 – utrudnianie z korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego 

 

UWAGA! Popełnienie przez nieletniego innego wykroczenia niż wyżej wymienione należy 

określić, jako zachowanie świadczące o jego demoralizacji, co uzasadnia wszczęcie  

i prowadzenie postępowania w trybie opiekuńczo – wychowawczym (art. 44 – 46 UPN). 

Wszczęcie takiego postępowania wiąże się z tym, że sąd może sprawę nieletniego przekazać 

szkole, aby wykorzystywała w dalszym ciągu własne środki oddziaływania na nieletniego, 

jeśli uzna, że są one dostateczne. Obowiązkiem dyrektora będzie powiadomienie sądu o 

skuteczności bądź nieskuteczności podejmowanych działań – art. 42 § 4 UPN. 

 

b) sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana, 

c) zachodzi konieczność zabezpieczenia dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia, 

d) zachowanie ucznia świadczy o demoralizacji a: 

 jego rodzice nie zgłaszają się do szkoły, 

 szkoła wykorzystała wszystkie środki oddziaływań wychowawczych i nie 

osiągnęła zamierzonych efektów wychowawczych. 

 

Nieletni będący w szkole pod wpływem alkoholu nie popełnia przestępstwa, jest to czyn 

karalny, ale trzeba na to zdarzenie spojrzeć również pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. 
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Sprzedaż alkoholu osobie poniżej 18 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu – art. 

43 w związku z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

Przesłuchanie nieletniego sprawcy wymaga zachowania następujących zasad: 

 zapewnienia nieletniemu pełnej swobody wypowiadani się, 

 wysłuchania nieletniego w warunkach zbliżonych do naturalnych, 

 przesłuchanie nieletniego w obecności rodziców bądź opiekuna. 

 

Obowiązkiem policji jest zapewnienie przy przesłuchaniu obecności rodziców lub opiekuna. 

W przypadku niemożliwości zapewnienia obecności którejś z wymienionych osób policja 

może wezwać nauczyciela. Przesłuchanie nieletniego sprawcy bez udziału którejkolwiek  

z wymienionych osób stanowi istotne naruszenie procedury i uzasadnia złożenie zażalenia.  

W przypadku przesłuchania ucznia, który ukończył 17 rok życia, przepisy kodeksu 

postępowania karnego nie uwzględniają obecności żadnych innych osób. 

 

Czym jest demoralizacja? 
Demoralizacja są to różne negatywne zachowania manifestowane przez nieletnich 

występujące systematycznie i długotrwale, np. ucieczki z domu, popełnianie czynów 

karalnych, prostytucja, alkoholizm, wagary (art. 4 § 1 UPN). 

 

UWAGA! Policję wzywa się, gdy rodzice lub uczeń odmawiają współpracy, a szkoła 

wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych i ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów. 

 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

 

2. Uczeń popełnił czyn karalny – zasady postępowania. 
Nauczyciel ma obowiązek interweniować jeśli podejrzewa lub ma pewność, że uczeń popełnił 

czyn karalny ścigany z urzędu, np. kradzież, pobicie, rozbój. 

 

Jeśli uczeń nie ukończył 17 lat nauczyciel ma obowiązek zawiadomić policję lub sąd rodzinny 

– art. 4 § 3 UPN. 

 

UWAGA! Zawiadomienie policji nie wymaga zgody rodziców. Wystarczy, że zawiadomi się 

policję, ponieważ z urzędu powiadamia ona sąd rodzinny. 

 

Wzywając policję, przenosi się na nią dalsze postępowanie ze sprawcą. W przypadku 

zatrzymania nieletniego policjant zobowiązany jest: 

 natychmiast poinformować nieletniego o przyczynach zatrzymania, 

 pouczyć nieletniego o jego prawach i obowiązkach, 

 sporządzić protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje nieletni, 

 powiadomić o zatrzymaniu rodziców, 

 w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania zawiadomić właściwy sąd rodzinny. 

 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 1 § 1 UPN) nieletnim jest: 

 osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyła lat 

17, 

 osoba, która nie ukończyła lat 18, wykazująca przejawy demoralizacji, 
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 osoba do lat 21, względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub 

poprawcze. 

Uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji – zasady postępowania. 
Interwencja w przypadku demoralizacji ucznia: 

Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny 

 

Zawiadamiamy policję, gdy: 

 Rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a demoralizacja ich 

dziecka wciąż trwa. Pisemnie powiadamiasz o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds. nieletnich). 

 Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem. 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, powiadamiasz sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

Jeśli uczeń ukończył 18 lat, a nie jest to udział działalności grup przestępczych czy 

popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin szkoły. 

 

UWAGA! W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 

lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowanie karnego, jako przedstawiciel instytucji jesteś 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratura i policję. 

 

Każdorazowo przed rozpoczęciem czynności służbowej w szkole, policjant zobowiązany jest 

do skontaktowania się z dyrektorem szkoły lub osobą zastępującą dyrektora w celu 

przekazania niezbędnych danych: 

 stopnia służbowego, imienia i nazwiska, 

 nazwy jednostki policji, telefon do dyżurnego jednostki. 

Po okazaniu legitymacji służbowej policjant winien zapoznać dyrektora szkoły z powodami 

swojej obecności w szkole oraz powodami podjęcia czynności służbowych wobec ucznia. 

 

Metody współpracy szkoły z Policją. 
Szkoła i policja na bieżąco współpracują w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami 

współpracy z policją są dyrektor, szkolny pedagog i koordynator ds. bezpieczeństwa  

w szkole. 

 

W ramach współpracy z policją szkoła organizuje: 
a) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz 

demoralizację młodzieży w środowisku lokalnym, 

b) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii itp., 

c) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz  

w przejawach demoralizacji, 

d) udzielanie przez policję pomocy szkolnej w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 
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e) wspólny udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 

 

Policja jest wzywana przez dyrektora w przypadku: 
a) gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego lub innych osób, 

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

c) gdy istnieje zagrożenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne, 

d) kradzieży lub innych wykroczeń. 

 

 


