
Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SOSW w  Nowym Siodle w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych 

 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  

W NOWYM SIODLE 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 

SOSW W NOWYM SIODLE  

 

W SYTUACJACH TRUDNYCH 

I 

   KRYZYSOWYCH 

 

 

 

 

 

 



Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SOSW w  Nowym Siodle w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych 

 

Podstawa prawna  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 

68 ust. 2 i 3, 

 

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

2086) - art. 95 § 1, art.  98 § 1, art. 109 § 1 i § 2 pkt 1, 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) - §  20 ust. 11. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 

1449) 

 Ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 4) – art. 1, art. 7. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz.226)  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2010 r. Nr 33 poz. 178)  

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze 

zm.)  

 Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 

2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)  

 

 

Wykorzystane linki:  

 

bezpiecznaszkola.men.gov.pl 
 BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych 

 i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Dokument opracowany w ramach prac Departamentu 

Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji 

i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od 

września 2017r. 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_3_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_95_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_95_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_98_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_109_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_1_d_1_r_0_o_0_a_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/4
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/4
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PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ 

 

 

 

1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń 

pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, sporządza notatkę     

z uzyskanych informacji. 

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i wspólnie planują 

odpowiednie działania wobec ucznia.  

3. Wychowawca wzywa do placówki rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i 

przekazuje im uzyskaną informację. Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza 

rozmowę   z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. 

4. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca i pedagog mogą 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału 

w odpowiednich dla niego zajęciach. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do ośrodka, a nadal                  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem placówki pisemnie powiadamia              

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

6. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania 

z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny w porozumieniu z dyrektorem ośrodka powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  
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2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze na 

terenie ośrodka znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 

innych środków psychoaktywnych. 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką osoby dorosłej (pielęgniarki, innego 

nauczyciela lub pracownika ośrodka). 

2. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga, 

sporządza notatkę służbową. 

3. O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka szkolna, która w razie 

konieczności wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz 

ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

4. Wychowawca lub pedagog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora ośrodka oraz 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania dziecka ze placówki. 

5. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika 

ośrodka do końca urzędowania sekretariatu. 

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka do 

momentu końca pracy sekretariatu pedagog w porozumieniu z dyrektorem ośrodka 

zawiadamia najbliższą policję. 

7. Gdy rodzic (opiekun prawny) odmówi odebrania dziecka lub przybędzie do ośrodka     

w stanie nietrzeźwym, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki 

służby zdrowia lub do przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, 

decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu          

z dyrektorem szkoły. 

8. Pedagog w porozumieniem z dyrektorem ośrodka zawiadamia najbliższą jednostkę 

policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, odmawia przyjścia do ośrodka lub gdy uczeń jest agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu albo zdrowiu 

innych osób. 
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9. W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych na terenie ośrodka, pedagog powiadamia pisemnie policję  

i Sąd Rodzinny. 

10. Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z ustaleń. 
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3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych podczas 

wycieczki. 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, 

ale ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 

2. W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielania pomocy medycznej. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora ośrodka i rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję. 

5. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych 

na własny koszt. 

6. Gdy rodzic ( prawny opiekun) odmówi odebrania dziecka, lub przybędzie po dziecko 

w stanie nietrzeźwym o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 

7. Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia sie policję.  
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4. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub 

papierosów elektrycznych przez ucznia na terenie ośrodka. 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu 

wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia            

i odnotowuje ten fakt w zeszycie zachowania. 

3. W przypadku odmowy oddania przez ucznia papierosów, wychowawca natychmiast 

wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do ośrodka. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę          

z uczniem i jego rodzicami. 
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5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na 

terenie ośrodka 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 należy znaleziona substancja. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora ośrodka i pedagoga, którzy wzywają 

policję. 

3. Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom 

zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  
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6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa , że 

uczeń posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub 

substancję przypominającą narkotyk. 

 

1. Nauczyciel żąda od ucznia przekazania mu niebezpiecznego przedmiotu lub substancji 

oraz pokazania w obecności innej osoby dorosłej zawartości torby szkolne, kieszeni 

własnej odzieży i podejmuje działania zmierzające do ich zabezpieczenia. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. Nauczyciel o zdarzeniu natychmiast powiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, 

którzy informują rodziców (opiekunów) ucznia, wzywają ich do ośrodka i jeżeli jest 

to prawnie możliwe, oddają przedmiot i sporządzają notatkę służbową. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub 

substancji, wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do ośrodka, a 

jeśli jest to niemożliwe policję. 

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja 

psychoaktywna, pedagog lub wychowawca wzywa policję i rodziców (opiekunów) 

ucznia. 
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7. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności 

wychowawcze. 

 

1. Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza 

ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

2. W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca 

podejmuje następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania 

jego problemów szkolnych ucznia: 

 we współpracy z pedagogiem przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania                

z wychowankiem, 

 informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o istniejących trudnościach      

i zapoznaje ich z działaniami jakie zostaną podjęte w placówce w stosunku do 

ucznia jednocześnie zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy, 

 w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje 

spotkania z członkami zespołu wychowawczego i zespołu nauczycieli uczących     

w danej klasie celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu 

problemów wychowawczych, 

 po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować przeprowadzenie 

badań psychologicznych lub psychiatrycznych, rzetelnie informując rodzica          

o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia, 

 na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym 

problem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień. 

Rada Pedagogiczna  ustala dalszy tok postępowania z uczniem. 

3. W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych 

działań pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem ośrodka zawiadamia Sąd 

Rodzinny. 

4. W przypadku gdy Sąd Rodzinny zastosował środek zaradczy wobec ucznia w postaci 

nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator. 
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8. Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych)między 

uczniami. 

 

 Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy, w grupie 

wychowawczej wychowawca grupy wychowawczej. Pomocą służy mu pedagog 

szkolny oraz psycholog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o 

udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice 

uczniów. 

 Konflikt między uczniami z różnych klas(grup wychowawczych) rozstrzyga pedagog 

szkolny we współpracy z wychowawcami klas(grup wychowawczych) oraz zespół 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym 

 i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

 

Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga pedagog szkolny wspólnie 

 z wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego  i ostrego konfliktu o udział  

w spotkaniu wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia oraz dyrektor ośrodka. 
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9. Procedura odwołania się ucznia od nałożonej kary 

 

1. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do: 

• wychowawcy ( klasy lub grupy wychowawczej), 

• psychologa Ośrodka, pedagoga Ośrodka, 

• dyrektora Ośrodka; 

z zachowaniem podanej kolejności, najpóźniej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o 

karze; 

2. Odwołanie może pochodzić od ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub grupy 

wychowawczej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed podjęciem decyzji, dyrektor zasięga 

opinii przedstawicieli Rady Pedagogicznej (wychowawcy, psychologa, pedagoga) oraz 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

5. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor może: 

• oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie; 

• zawiesić warunkowo wykonanie kary na okres 1- ego miesiąca; 

• odwołać karę; 

6. Od kary nałożonej przez dyrektora Ośrodka uczeń lub jego rodzice mogą  

w formie pisemne, odwołać się do nadzoru pedagogicznego w terminie 14 dni od dnia 

poinformowania o karze. 

7. Do czasu wydania decyzji przez organ nadzoru pedagogicznego uczeń ma obowiązek 

uczęszczać na zajęcia szkolne. 
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PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

PRZEMOCY, KRADZIEŻY I NISZCZENIA MIENIA 

 

10. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia. 

 

1. Nauczyciel bądź pracownik ośrodka, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany 

jest do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację: 

 reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną, 

 wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację, 

 zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

 notuje zaistniałe wydarzenie w zeszycie uwag, sporządza notatkę służbową. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem (lub uczniami) 

biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 

3. Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego 

zachowania oraz powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się 

nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog szkolny 

przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. Zobowiązuje rodziców do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych. 

5. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 

ośrodka pedagog w porozumieniu z dyrektorem  zobowiązany jest do podjęcia działań 

zgodnie z procedurą postępowania w przypadku naruszenia godności pracownika 

ośrodka. 
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11. Procedura postępowania nauczyciela, w przypadku wystąpienia sytuacji 

przemocowej między uczniami. 

 

1. Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zaistniałą sytuację, doprowadza do 

przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę od ofiary. 

2. W razie potrzeby jest zobowiązany do udzielenia uczniom pierwszej pomocy 

przedmedycznej i wezwania pielęgniarki szkolnej. 

3. Nauczyciel zgłasza przypadek agresji wychowawcom uczniów, których ta sytuacja 

dotyczy i pedagogowi szkolnemu, sporządza notatkę służbową. 

4. Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z ofiarą i sprawcą (oddzielnie) oraz 

ewentualnymi świadkami, w celu wyjaśnienia sytuacji. 

5. Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów o zdarzeniu, poucza rodziców ofiary o możliwości złożenia zawiadomienia 

na policji. 

6. Jeżeli doszło do naruszenia godności ucznia, jego nietykalności cielesnej lub zachodzi 

podejrzenie popełnienia czynu karalnego, pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

ośrodka informuje policję lub/i Sąd Rodzinny. 
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12. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej 

nauczyciela lub innego pracownika ośrodka. 

 

1. W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciel lub inny pracownika informuje 

o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora ośrodka i sporządza notatkę opisującą zdarzenie.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi rozmowę. 

3. Pedagog wzywa do ośrodka rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, informuje            

o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika ośrodka 

(nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 

 w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U.Nr 88, poz.553, z późn. zm.). 

5.  W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora lub pedagoga) 

nauczyciel/pracownik osrodka zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  
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13. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie 

lekcji. 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu 

kontaktów z rodzicami lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt 

zapoznania się rodzica z notatką. 

2. Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę          

i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku klasowym. 

3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego poprzez skierowanie do pokoju 

nauczycielskiego  ucznia z klasy. 

4. Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje 

ucznia pod opiekę wychowawcy lub pedagoga. 

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, celem ustalenia 

przyczyn niewłaściwego zachowania oraz informuje o konsekwencjach takiego 

zachowania. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

7. Jeśli pojedyncze działania nie przynoszą efektów, a uczeń wciąż uniemożliwia 

prowadzenie lekcji, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować 

rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej pomocy. 
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14. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych. 

 

1. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych, uroczystości szkolnych i innych zajęć wynikających z ceremoniału 

szkoły. 

2. Na terenie ośrodka telefon komórkowy ucznia powinien być wyłączony  

i zabezpieczony w szafie pancernej w szkole, oddany uczniowi po zakończonych 

lekcjach.Telefony zabezpiecza nauczyciel dyżurujący rano podczas odbioru uczniów  

z busa szkolnego. 

3. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela - 

opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem ośrodka, jeżeli 

reprezentuje szkołę oraz w czasie ciszy nocnej w internacie.Telefony zabezpieczają w 

szafie pancernej wychowawcy grup wychowawczych. 

4. Uczniom zabrania się korzystać ze sprzętu elektronicznego zapisującego                        

i odtwarzającego obraz i dźwięk podczas zajęć edukacyjnych, chyba że decyzję             

o konieczności ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel. 

5. Po stwierdzeniu naruszeniu zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie 

aparatu oraz przejmuje urządzenie. Do zakończenia zajęć edukacyjnych przechowuje 

go w klasie. 

6. Podczas przerwy międzylekcyjnej oddaje telefon wychowawcy, który informuje 

rodziców. Rodzice podejmują decyzję dotyczącą odbioru telefonu dziecka, jednak 

telefon pozostaje w depozycie u wychowawcy do końca zajęć edukacyjnych w danym 

dniu. 

7. Uczeń ma prawo w obecności nauczyciela wyjąć z telefonu kartę pamięci oraz kartę 

SIM. 

8. Wychowawca klasy obniża ocenę zachowania uczniowi, który wielokrotnie narusza 

zasady korzystania z telefonu w szkole. 

9. W wyjątkowych przypadkach, w czasie trwania lekcji, rodzic (opiekun prawny) może 

skontaktować się z uczniem dzwoniąc do sekretariatu ośrodka. 

10. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia,             

z których korzysta on na terenie ośrodka. 
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15. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia próby samobójczej. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik ośrodka będący świadkiem próby samobójczej na terenie 

placówki, jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej 

uczniowi, wezwania pielęgniarki szkolnej, pogotowia ratunkowego, poinformowania 

dyrektora osrodka, pedagoga oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

2. Dyrektor ośrodka zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poprzez stałą obecność osoby 

dorosłej oraz izolację ucznia od grupy rówieśniczej. 

3. Pielęgniarka lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, policję organ 

prowadzący placówkę. Dyrektor ośrodka powiadamia wyżej wymienione organy. 

Pielęgniarka szkolna lub pedagog przekazuje ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) 

lub służbom ratunkowym. 

4. Pedagog szkolny lub wychowawca sugeruje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia 

konieczność przeprowadzenia badań psychiatrycznych dziecka lub obserwację. 
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16. Procedura postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie. 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje         

o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza 

rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub 

podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy. 

3. Jeżeli po rozmowie z dzieckiem podejrzenia się potwierdzają lub istnieje uzasadniona 

obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog wspólnie z wychowawcą zakłada 

rodzinie Niebieską Kartę, informuje o przemocy policję i Sąd Rodzinny. W przypadku 

rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie powiadamia kuratora 

rodziny. 

4. Pedagog wspólnie z wychowawcą i w porozumieniu z dyrektorem ośrodka 

przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Informuje          

o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki 

oraz o konsekwencjach takiego postępowania, założeniu Niebieskiej Karty i wskazuje 

formy pomocy.  

5. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również 

rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.  

6. Wychowawca i pedagog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną ucznia, 

udzielają mu wsparcie. Biorą także udział w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy społecznej. 

                                            Procedura Niebieskiej Karty. 
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17. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży               

na terenie ośrodka.  

 

1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza                  

z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży i zwrotu 

skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania 

domniemanego sprawcy. 

3.  Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy oraz pedagogowi szkolnemu, 

sporządza notatkę służbową. 

4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie 

okoliczności zdarzenia, przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym, sprawcą (jeżeli 

udało się go ustalić), świadkami. 

5. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 

(jeżeli udało się jego ustalić) oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Rozmowa 

obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy                 

i terminu zwrotu skradzionego  mienia, sposobu ukarania sprawcy. 

6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym     

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) przekazując ustalenia podjęte podczas 

spotkania ze sprawcą i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

ośrodka podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) poszkodowanego i sprawcy. 
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18. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

ośrodka przez ucznia. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik ośrodka będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga szkolnego, sporządza notatkę służbową. 

2. W przypadku nieznanego sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje pedagoga . 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych) 

sprawcy i przekazuje sprawę  dyrektorowi ośrodka, który ustala sposób i termin 

naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

ośrodka podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 
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  PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI  ZAISTNIENIA             

WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA                                      

I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY 

 

 

 

19. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie 

wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienie, stłuczenie, itp.) 

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki 

szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Nauczyciel pozostaje z uczniami, 

telefonicznie lub osobiście prosi o pomoc w odprowadzeniu ucznia do gabinetu 

pielęgniarki szkolnej innego nauczyciela lub pracownika ośrodka. 

2. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje wychowawcę, sporządza notatkę 

służbową. 

3. Pielęgniarka szkolna lub wychowawca informuje o zaistniałym wypadku rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia, którzy w razie potrzeby muszą odebrać dziecko          

ze ośrodka. 

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, 

nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 
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20. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

 

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy doprowadzić dziecko do gabinetu pielęgniarki szkolnej . Nauczyciel lub 

wychowawca grupy , który ma lekcje, telefonicznie bądź osobiście prosi o pomoc  

w odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej innego nauczyciela lub 

pracownika ośrodka. 

2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy udziela nauczyciel prowadzący zajęcia, 

wychowawca klasy, pedagog szkolny lub inny pracownik ośrodka. 

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji 

medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 

pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do 

sytuacji zagrożenia życia. 

4. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia   

z większą grupa uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych 

uczniów. Pozostawienie reszty klasy( grupy wychowawczej) bez opieki jest 

niedopuszczalne. 

5. Osoba udzielająca pomocy natychmiast powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia oraz pogotowie ratunkowe, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

6. Po przybyciu do ośrodka rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność 

za dziecko i w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala, udają się tam razem          

z nim. 

7. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie ratunkowe, 

opiekę nad nim sprawuje rodzic, jeżeli zdążył już dotrzeć do ośrodka. W innym 

przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik pedagogiczny 

ośrodka (wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel).   
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21. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia 

wynikających z trudnych zachowań uczniów / wychowanków , t.j.  

postępowania wobec ucznia z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, 

polegającym na przytrzymaniu go przez nauczyciela / wychowawcę 

 

Celem działań doraźnych zawartych w tej procedurze jest przywrócenie stanu bezpieczeństwa 

wszystkim uczestnikom zdarzenia. 

.W Ośrodku dopuszcza się stosowanie przymusu bezpośredniego, który polega na: 

• przytrzymaniu- chwilowym i częściowym ograniczeniu swobody ruchów ucznia w sytuacji 

niekontrolowanych wybuchów agresji u ucznia; 

•izolacji od grupy; 

 

 Przez zachowania agresywne i trudne u ucznia rozumie się : 

- zachowania zagrażające życiu i własnemu zdrowiu, lub wobec innej osoby; niszczenie  lub 

uszkadzanie przedmiotów w otoczeniu, rzucanie nimi w stronę  osób; 

 

 W przypadku wystąpienia zachowań trudnych nauczyciel/ wychowawca podejmuje działania 

minimalizujące ryzyko uszkodzenia ciała u ucznia, czy poniesienia uszczerbku na zdrowiu 

uczestników zdarzenia łącznie z przymusem bezpośrednim.  

 

 Dopuszczalne są jedynie te działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkim uczestnikom zdarzenia. Działania są prowadzone do momentu aż minie stan 

bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. 

 

 Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu stosujemy 

następujące działania prewencyjne:  

 

1. Nauczyciel prowadzi ciągłą kontrolę stanu bezpieczeństwa: monitoruje stan zdrowia 

uczniów / wychowanków  ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  zasłabnięcia, ataki 

padaczki, znaczne podwyższenie temperatury ciała, przewlekły kaszel, choroby zakaźne itp.; 

 

2.Prowadzi rejestr zachowań w formie notatek służbowych, zeszytu obserwacji uczniów: 
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a) zagrażających życiu i zdrowiu ucznia / wychowanka, 

b) zagrażających życiu i zdrowiu innych osób,  

c) destrukcyjnych (gwałtownego niszczenia przedmiotów w otoczeniu), 

d) naruszających porządek społeczny (obnażanie się, publiczna ekspresja seksualna itp.). 

 

3. Zespół powołany przez wychowawcę klasy współpracuje ze sobą wzajemnie poprzez: 

ustalone formy pomocy w sytuacjach zagrożenia, konsultacje w zespołach problemowo-

zadaniowych i wychowawczych, opracowywanie i wdrażanie zmian w sposobie 

funkcjonowania klasy i uczniów. 

 

4. Nauczyciel dba o zachowanie właściwej (bezpiecznej) odległości między osobami i ich 

wzajemne położenie względem siebie. 

 

5. Nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości ucznia / wychowanka. 

 

 W przypadku, gdy nie skutkują działania prewencyjne i występuje sytuacja zagrożenia życia 

lub zdrowia osób w niej uczestniczących, nauczyciel / wychowawca, pod którego 

bezpośrednią opieką w czasie lekcji dyżuru uczeń / wychowanek  pozostaje, podejmuje 

doraźne działania przywracające bezpieczeństwo: 

  

1. przeciwdziała agresji i udziela uczniowi / wychowankowi  koniecznej pomocy; 

 

 2. w sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia.  

 

3. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę     

na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych uczniów (załącznik nr 1). 

 

 4. Przytrzymanie ucznia powinno  być stosowane jedynie w sytuacjach zagrożenia życia  

i zdrowia, jeśli inne metody nie działają w danej sytuacji. 

 

5.Jeżeli nauczyciel nie może opanować sytuacji prosi o pomoc w nadzorze nad klasą/grupą 

nauczyciela z sąsiedniej klasy lub zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika – 

nauczyciela(wychowawcę) do miejsca w którym uczeń może się wyciszyć. 
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Jeżeli nie ma takiej możliwości zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez 

wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy ośrodka, sali gimnastycznej. 

 

6. Nauczyciel  przekazuje informację do sekretariatu wzywając jednocześnie pogotowie 

ratunkowe lub / i policję; 

  

7. Po zdarzeniu niezwłocznie powiadamia dyrekcję i rodziców ucznia, a także sporządza 

notatkę służbową, w której wymienione są osoby biorące udział w zdarzeniu, jego czas 

 i przebieg.  

 

8.W razie szczególnego nasilenia niebezpiecznych zachowań ucznia / wychowanka, gdy stan 

zagrożenia życia lub zdrowia występuje wielokrotnie, rodzice lub opiekunowie zobowiązani 

są stawić się osobiście w celu omówienia sytuacji z dyrekcją ośrodka. 

  

W przypadku gdy, w ocenie zespołu, nie jesteśmy w stanie (pomimo różnego rodzaju działań) 

zapewnić bezpieczeństwa uczniowi / wychowankowi  oraz innym osobom, podejmowane są 

następujące kroki:  

 

1. kilkudniowe pozostawienie ucznia / wychowanka w domu, aż do ustąpienia objawów; 

 

2. specjalistyczna konsultacja medyczna wraz ze specyfikacją zalecanych leków;  

 

3. lekarz psychiatra decyduje o możliwości uczestnictwa w zajęciach; 

 

 4. jeżeli stan psychofizyczny ucznia uległ stałemu pogorszeniu, ale możliwe są, według 

naszej oceny, jakiekolwiek oddziaływania edukacyjno-wychowawcze, rozważane jest 

podjęcie procedury przejścia ucznia na nauczanie indywidualne; 

 

 5. w razie braku współpracy ze strony rodziców lub opiekunów prawnych ośrodek kieruje 

sprawę do sądu rodzinnego. 
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Podstawa prawna 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 

68 ust. 2 i 3, 

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

2086) - art. 95 § 1, art.  98 § 1, art. 109 § 1 i § 2 pkt 1, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) - §  20 ust. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-910-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_3_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_95_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_95_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_98_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_109_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_1_d_1_r_0_o_0_a_2_u_0_p_0_l_0_i_0
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  Załącznik nr 1   

do Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia wynikających  

z trudnych zachowań uczniów / wychowanków, t.j.  postępowania wobec ucznia  

z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, polegającym na przytrzymaniu go przez 

nauczyciela / wychowawcę 

 

                                                                                              

 

                                                                    Zgoda  

 

Wyrażam zgodę  na doraźne działania przywracające bezpieczeństwo,t.j.  możliwość 

przytrzymania   …………………………. ………………   ucznia klasy ……….   

w SOSW w Nowym Siodle w sytuacji agresywnego zachowania  w stosunku do 

innych, lub w przypadku autoagresji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i/lub 

zdrowiu jego i innych uczniów. 

 

                                                   …………………………………………….. 

                                                  …………………………………………….. 

                                                      data i podpis rodziców (opiekunów prawnych) 
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22. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego 

ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia w miarę możliwości udzielać 

poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa 

na jego miejsce policję oraz dyrektora ośrodka. 

3. Dyrektor ośrodka informuje o zdarzeniu rodziców oraz organ prowadzący ośrodek,           

a w przypadku zatrucia – państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Do czasu przybycia policji lub rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor 

lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka, zabezpiecza miejsce wypadku           

w sposób wykluczający dopuszczanie osób niepowołanych tak, by było możliwe pełne 

ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności zdarzenia dyrektor powołuje zespół powypadkowy. 

6. Naoczny świadek zdarzenia niezwłocznie sporządza notatkę opisująca zdarzenie. 
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PROCEDURY INTERWENCYJNE DOTYCZĄCE NIESPEŁNIANIA 

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, ZWALNIANIA I ODBIERANIA 

UCZNIA ZE SZKOŁY ORAZ SAMOWOLNEGO OPUSZCZANIA 

TERENU SZKOŁY PRZEZ UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ 

SZKOLNYCH 

 

 

23. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego. 

 

1. Przez nierealizację obowiązku szkolnego należy rozumieć nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli 

obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

3.  Wychowawca zobowiązany jest do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku 

nieuzasadnionej absencji poinformowania pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog szkolny lub wychowawca klasy powinien nawiązać kontakt z rodzicami                   

i przypomnieć o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej 

nieobecności dziecka w szkole. 

5. W przypadku, gdy fakt nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole się powtarza 

pedagog szkolny wraz z wychowawcą analizują sytuację ucznia i podejmują działania 

w celu poprawy sytuacji (rozpoznanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem i jego 

rodzicami, udzielenie wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych). 

6. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu telefonicznego lub rodzic dwukrotnie nie stawił się 

na umówione z wychowawcą spotkanie, zostaje wysłane pisemne zawiadomienie         

o absencji ucznia (listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt 

rodzica ze szkołą. 

7. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców (opiekunów prawnych)  

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem powiadamia Sąd Rodzinny                  

o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia. 
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8. Jeśli dziecko nie zgłosiło się na początku roku szkolnego do szkoły i wykorzystano 

wszystkie dostępne środki, aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, które nie 

rozpoczęło nauki we wskazanym obwodzie. 

 

 

 

24. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci do 18 roku życia 

 z placówki. 

 

 

1. Rodzic( opiekun prawny) odbierający dziecko z placówki nie może być pod wpływem 

alkoholu ani środków odurzających. 

2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

 niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora 

ośrodka, 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren ośrodka, 

 wezwać do placówki drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźw rodzić odmawia 

opuszczenia placówki i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod 

wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę na 

temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odwozić samochodem prywatnym 

ucznia do domu. 
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25. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia zajęć, szkoły  

lub internatu przez ucznia. 

 

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia 

po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje 

wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie 

nieobecności na zajęciach. 

3. Wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca 

pobytu ucznia zawiadamia policję. 

4. Wychowawca w przypadku wagarów ucznia wzywa do szkoły rodziców (opiekunów 

prawnych) i wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami 

oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego 

opuszczania zajęć, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Sporządzają 

notatkę ze spotkania. 

5. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia placówki wychowawca 

informuje rodziców (opiekunów prawnych) ,pedagoga, dyrektora. 

6. W przypadku samowolnego oddalenia się z ośrodka przez ucznia wychowawca 

powiadamia policję. 

7.  Przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

Wspólnie opracowuje się kontrakt, określa sposoby pomocy uczniowi oraz 

częstotliwość i rodzaj kontroli jego zachowania. 

8. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego lub ucieczek  pedagog                         

w porozumieniu z dyrektorem ośrodka powiadamia Sąd Rodzinny. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB 

INNEGO ZAGROŻENIA 

(załącznik nr1  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO) 

 

 

26. Instrukcja alarmowa i ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 

 

Za stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie szkoły, odpowiada dyrektor. Zapewniając 

jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności do:  

 przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych                   

i technologicznych, 

 wyposażenia budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz 

środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwa 

i możliwość ewakuacji (otwarte lub przygotowane do natychmiastowego otwarcia 

oraz widoczne w dymie oznakowane wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji),  

 przygotowania budynku, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,  

 ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia.  

 

Jednym z obowiązków kierowników obiektów użyteczności publicznej jest wykonanie 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna określać:  

 potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania, zasady 

zapobiegania powstawania pożaru,  

 zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,  
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 zasady zabezpieczenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, 

 zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,  

 zasady prowadzenia ewakuacji, 

 zasady prowadzenia szklenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

 

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy 

pracownicy, także pracownicy obcych firm wykonujących jakiekolwiek prace na terenie 

placówki .  

Podstawowym zadaniem każdej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa w konkretnym 

obiekcie, którego architektury już się nie zmieni.  

 

Procedury postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia/ życia: 

 

1. podczas ulatniania gazu z instalacji lub innego źródła. Gaz w budynku szkoły (i innym) 

pojawić się może z wielu przyczyn. Najczęściej w wyniku rozszczelnienia instalacji, 

nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami zasilanymi gazem (odkręcenie kurka lub 

zagaszenie/zalanie palnika w urządzeniu nieposiadającym odcięcia dopływu gazu na taką 

ewentualność), celowego działania lub jego zaniechania,  

 

2. rozpylenia gazu innego niż ziemny dla osiągnięcia celu zamierzonego (zaplanowanego) 

przez sprawcę, itp. Jeżeli osoba wchodząca do budynku szkoły, lub w nim przebywająca 

poczuje charakterystyczną woń gazu ziemnego lub innego, którego nie jest w stanie 

zidentyfikować, w szczególności, gdy gaz działa drażniąco na drogi oddechowe i oczy, 

koniecznie należy:  

 zawiadomić pogotowie gazowe,  

 dyrektora ośrodka,  

 administratora budynku,  

 nie wpuszczać do budynku żadnych innych osób (uczniów) do chwili, gdy nie zostanie 

przez specjalistów ustalone źródło woni i wydana stosowna decyzja,  

 na polecenie dyrektora, a w przypadku nie cierpiącym zwłoki – samodzielnie – podjąć 

decyzję o ewakuacji osób już przebywających w budynku,  

 nie włączać oświetlenia elektrycznego ani żadnych urządzeń elektrycznych (UWAGA 

– już palącego się oświetlenia – NIE WYŁĄCZAĆ!!!),  
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 nie używać otwartego ognia (nie zapalać zapałek, zapalniczek),  

 zamknąć zawór gazu,  

 otworzyć szeroko okna,  

 najszybciej jak to możliwe – opuścić budynek,  

 udzielić wyczerpujących informacji przybyłej ekipie specjalistów pogotowia,  

 zastosować się do wskazówek udzielanych przez osoby uprawnione.  

 Użytkowanie budynku szkoły  zgodnie z przeznaczeniem, wznowić po powzięciu 

wiadomości od osób uprawnionych o ustaniu zagrożenia.  

 

EWAKUACJA 

 

1. SYGNAŁ ALARMOWY - Sygnałem alarmowym do podjęcia ewakuacji jest sygnał 

akustyczny i wizualny w postaci czerwone lampy w pomieszczeniach osrodka – przerywany 

dzwonek powinien trwać tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek.  

 Sygnał powinien znaleźć się w instrukcji ppoż. umieszczonej w miejscu widocznym 

dla każdej osoby przebywającej w budynku.  

 Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważy ogień.  

 

W innym przypadku decyzje podejmuje dyrektor. 

 

2. PO USŁYSZENIU ALARMU – Pracownicy sekretariatu mający dostęp do telefonu 

dzwonią pod nr 112 podając informację 

 co się pali  

 rodzaj obiektu 

 adres i swoje imię i nazwisko.  

 

Pracownicy niepedagogiczni ośrodka natychmiast otwierają drzwi prowadzące na zewnątrz 

budynku i pomagają wyprowadzać dzieci na zewnątrz, kierując je do miejsca I etapu 

ewakuacji znajdującego się na placu przed budynkiem SOSW; 

 

 

 

 Osoby, pod których opieką przebywają w czasie zdarzenia uczniowie, mają za zadanie 
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zająć się jedynie tą grupą, która jest pod ich nadzorem, jej ewakuacją                             

i bezpieczeństwem.  

 Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji lub innych zajęć  nauczyciel nakazuje 

uczniom powstać i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową 

odbywa się ewakuacja (najbliższą wyjścia z klasy) 

 Uczniowie muszą  być poinformowani, gdzie znajduje się miejsce I etapu ewakuacji 

(informację przekazują wychowawcy w ramach godziny wychowawczej, oraz 

bezpośrednio w chwili ewakuacji nauczyciel prowadzący zajęcia) 

 Na czoło grupy należy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej.  

 Nauczyciel wychodzi ostatni, zabierając ze sobą dziennik lekcyjny.  

 Uczniowie  zostawiają  w klasie wszystkie przedmioty /torby, teczki, plecaki, kurtki, 

itp.  

 ŻADNEGO WSTĘPOWANIA DO POKOJÓW I ZMIANY OBUWIA W SZATNI. 

Czas opuszczenia zagrożonego budynku z uwagi na bezpieczeństwo ludzi jest w tym 

przypadku najważniejszy.  

3. NA MIEJSCU I ETAPU EWAKUACJI  

 Wyznaczonym do tego celu jest plac przed budynkiem ośrodka; 

 Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę obecności swojej klasy 

czy grupy wychowawczej; 

 W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast 

strażakom, lub innym służbom nadzorującym ewakuację (niekoniecznie dowódcy).  

 Po sprawdzeniu listy uczniów /podopiecznych/ nauczyciel/wychowawca zobowiązany 

jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na takie objawy jak 

zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, zranienia, 

potłuczenia, itp.  

 Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im 

pomocy lekarskiej.  

 Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów /podopiecznych/ do domów 

bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców.  

 Wskazana jest pełna informacja o tym zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym.  

 

4. ĆWICZENIA EWAKUACJI  

 



Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SOSW w  Nowym Siodle w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych 

 

 Aby osiągnąć poziom szybkiej, sprawnej i bezpiecznie przeprowadzonej ewakuacji,      

a przy tym ukształtować pewne nawyki zachowań/działania prowadzone będą 

ćwiczenia praktycznie z całością stanu osobowego nie mniej niż raz w roku  

 W czasie ćwiczeń korzystamy tylko z normalnie używanych klatek schodowych           

i drzwi wyjściowych.  

 Nie wolno skakać z okien i korzystać z improwizowanych wyjść ewakuacyjnych. 

 Ćwiczenia ewakuacji prowadzi się na ogół siłami własnymi szkoły.  

 Co pewien okres czasu będą planowane i prowadzone ćwiczenia ewakuacji z udziałem 

takich służb jak OSP/PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe/Gazowe itp. 

 Pracownicy uczestnicząc w spotkaniu poprzedzającym ćwiczenie i jego 

podsumowaniu, obserwując akt ewakuacji szkoły oraz rolę służb ratowniczych, mogą 

z tej perspektywy ocenić przygotowanie „swojej” placówki do działania na wypadek 

podobnego zdarzenia. Pozwoli to na wprowadzenie stosownych poprawek i podjęcie 

usprawnień w budzących wątpliwości procedurach na wypadek zagrożeń.  

 

 

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI                   

Z BUDYNKU OŚRODKA  

 

I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia 

bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

 w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY Określa tryb postępowania 

oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie 

począwszy od stwierdzenia /możliwości wystąpienia/ symptomów wskazujących  

na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów i nauczycieli  

z budynku.  

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY  

 

1. Pożar /gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami/;  

2. Zamach terrorystyczny /otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

innego środka niebezpiecznego/;  
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3.Zagrożenie NSCh – ( Niebezpieczne Substancje Chemiczne) 

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;  

5.Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią; 

 

 

IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE  

 

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego 

systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń świetlnych.  

2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy 

/słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy i świetlny/.  

3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury  

i aktualnie zaistniałą sytuacją.  

5. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się w rejonie SOSW.  

 

V.  PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA  

 

1. KAŻDY PRACOWNIK, KTÓRY ZAUWAŻYŁ NIEBEZPIECZEŃSTWO 

treść otrzymanej informacji /komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:  

 

a. Dyrektora/ Sekretariatu osobiście lub telefonicznie;  

 

Po godzinach pracy sekretariatu w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby 

ratownicze – stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu 

dyrekcję szkoły.  

 

2. SEKRETARIAT: Zgodnie z decyzją Dyrektora ośrodka powiadamia na nr alarmowy 112. 

 

Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.  

 

3. DYREKTOR lub OSOBA WYZNACZONA PRZEZ DYREKTORA  

 

- Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji /pełnej lub częściowej/ 
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- Nadzoruje  przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze 

- Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych 

-Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

otwarcie wyjść ewakuacyjnych, transport, załadunek i ochrona dokumentacji, zabezpieczenie 

instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej.  

- Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren obiektu dla osób postronnych 

- Zarządza ewakuację prywatnych pojazdów personelu z terenu zagrożonego lub z miejsc 

Utrudniających użycie sprzętu ratowniczego 

- Organizuje i kieruje akcją ratowniczą do czasu przybycia służb profesjonalnych 

- Nadzoruje/określa miejsce deponowania/składowania ewakuowanego mienia 

- Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./  

 

4. WYCHOWAWCY  – NAUCZYCIELE  

- Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/grup wychowawczych/; 

- Nakazują opuszczenie budynku; 

- Nadzorują przebieg ewakuacji utrzymując porządek, przeciwdziałając bieganiu i udzielaniu 

się uczniom/dzieciom/ niepotrzebnych i niepożądanych emocji; 

- Sprawdzają czy wszyscy uczniowie /dzieci/ opuściły zagrożony budynek; 

- Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów; 

 

5. WYZNACZONY PRZEZ DYREKTORA NAUCZYCIEL  

- Nadzoruje usunięcie samochodów w sytuacji, gdy blokowałyby dojazd wozów bojowych 

służb ratowniczych do budynku; 

- Przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji; 

 

6. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W OŚRODKU  

- W każdym z przypadków wymagających ewakuacji należy postępować zgodnie z planem 

ewakuacji oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze 

- Informować kierującego ewakuacją o podejmowanych w toku ewakuacji decyzjach 

wymuszających korygowanie ustalonych wcześniej procedur, koniecznych w wyniku 

nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji .  
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- W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCh – Niebezpieczne 

Substancje Chemiczne/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie            

z zaleceniami /pozostać na miejscu uszczelniając pomieszczenie lub ewakuować się/.  

 

VI. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI  

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.  

2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem sytuacji 

wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu) i gazowe.  

3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych.  

4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne, wcześniej wytypowane mienie, 

dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.  

5. Pozamykać okna (nie dotyczy sytuacji wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu).  

6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do 

wykonywania przypisanych im zadań.  

7. Wszystkie osoby powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi 

zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji – plac przed budynkiem pacówki;.  

8. Rzeczy osobiste z sali lekcyjnej i szatni (szczególnie tornistry, plecaki) zabieramy 

wyłącznie po zarządzeniu ewakuacji w wyniku alarmu bombowego. Ułatwi to Policji zadanie 

poszukiwania bomby, eliminując konieczność sprawdzania tychże tornistrów i plecaków.  

9. Nie zamykać pomieszczeń.  

10. Wychowawcy /nauczyciele/ informują dyrektora (osobę kierującą ewakuacją)                    

o opuszczeniu klas przez uczniów/dzieci.  

11. Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują 

informację do nadzorującego ewakuację, osobiście lub dzwoniąc na nr telefonu prowadzącego 

ewakuację 

12. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie/dzieci przebywają do czasu otrzymania 

stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.  

 

VII. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI  

Ewakuacja uczniów /pracowników ośrodka/ odbywa się:  

1) z budynku A głównego z poziomów parter/ 1p/2p/3p przez najbliższe wyjście główne;  

2) z budynku B kondygnacje /-1/parter/1p  przez wyjście do szatni i następnie na plac przed 

obiekt SOSW; 
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3)z sali gimnastycznej bezpośrednio przez wyjście na podwórko. 

 

 

 

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW  / I  SEKRETARIATU/  

1. Sekretariat ma posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają 

być zabezpieczone /ewakuowane/.  

2. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęcie itp.  

3. Przeprowadzić próbną ewakuację oraz ćwiczenia w klas w ramach godzin wychowawczych 

lub innych zajęć. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zabezpieczających dokumenty, ważne 

mienie itp.  

2. Wyznaczony pracownik ośrodka pozostaje do zabezpieczania obiektu do czasu otrzymania 

innych dyspozycji. 
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27. Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego 

      Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych 

 

 

I. Podstawy prawne uruchomienia procedury: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego 

Programu Antyterrorystycznego  na lata2015–2019”; 

3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych; 

4. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym; 

5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy  wrodzinie; 

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

8. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia; 

9. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;  

10.Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

II.  Zakres stosowania procedury: 

Procedura określa sposób postępowania  na wypadek: 

 

1. Podłożenia ładunku wybuchowego. 

2. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią. 

3. Groźba zamachu terrorystycznego. 
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III. Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania: 

1. Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia np.: 

 dyrektor placówki - podejmuje czynności związane z sytuacją zagrożenia, wdraża 

obowiązującą procedurę, kieruje i zarządza procesami bezpieczeństwa w placówce. 

Wydaje dyspozycje i polecenia pracownikom, powiadamia odpowiednie służby 

oraz kontroluje przebieg zastosowanejprocedury; 

 wicedyrektor – pod nieobecność dyrektora placówki, podejmuje czynności 

związane  z sytuacjązagrożenia; 

2. Za uruchomienie i anulowanie alarmu w placówce odpowiada dyrektor szkoły. 

 

IV. Odpowiednie służby powiadamia dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie.  

 

Sposób postępowania 

Ad. 1.  Podłożenia ładunku wybuchowego. 

a) Zgłoszenie o podłożeniu bomby. 

 Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji  zachować spokój. 

 Nie używać telefonu komórkowego. 

 Ustawić  uczniów  w parach i przeliczyć. 

 Zabrać  dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców. 

 Opuścić z uczniami miejsce zagrożonego wybuchem przemieszczając się po 

wyznaczonych drogach ewakuacyjnych. 

 Udać się na miejsce ewakuacji – plac przed budynkiem SOSW. 

 Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

 Powiadomić  rodziców o miejscu odbioru dzieci. 

 Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją. 

 Bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy. 

 

b) Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie  płynnej  lub  stałej  

(proszek,  pył, galareta, pianaitp.) 

 Nie dotykać  jej! Nie otwierać! Niewąchać! 

 Położyć  na płaskiej powierzchni. 
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 Jeśli podejrzana przesyłka jest uszkodzona, przykryć  ją delikatnie. 

 Zamknąć okna. 

 Wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji. 

 Opuścić pomieszczenie zamykając je tak, aby nikt nie wszedł. 

 Powiadomić dyrektora. 

 

 

Ad. 2. Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 

a) Rozlana substancja 

 Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych substancji. 

 Nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy. 

 Zabezpieczyć  substancję jeżeli jest  taka możliwość. 

 Polecić  uczniom   zabezpieczenie dróg oddechowych. 

 Wyprowadzić  uczniów z zagrożonego pomieszczenia. 

 Wyłączyć  klimatyzację i wentylację. 

 Zamknąć  drzwi na klucz. 

 Zawiadomić dyrektora o zagrożeniu. 

 Udać się z uczniami w bezpieczne miejsce . 

 Nie opuszczać budynku, czekać  na decyzję dyrektora . 

 

b) Rozpylenie gazu 

W klasie ( świetlicy grupy wychowawczej) 

 Poprosić uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych i oczu ( a także aby 

nie trzeć oczu, nie przełykać śliny) 

 Otworzyć  okna i drzwi. 

 Ustawić uczniów i przeliczyć. 

 Zabrać  dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców. 

 Opuścić  z uczniami miejsce zagrożone przemieszczając się po wyznaczonych 

drogach ewakuacyjnych. 

 Powiadomić  dyrektora o zdarzeniu. 

 Udać się na miejsce ewakuacji – plac  ośrodka. 

 Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

 Powiadomić  rodziców o miejscu odbioru uczniów. 

 Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

 Bezwzględnie wykonywać polecenia   

funkcjonariuszy.  
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Na korytarzu 

 Zamknąć  i uszczelnić drzwi pomieszczenia. 

 Otworzyć okna i polecić uczniom usiąść przy oknach. 

 Zaopiekować się uczniami wymagającymi pomocy (np. w przypadku gazu 

pieprzowego zdjąć biżuterię, okulary,  przemyć oczy, zastosować zimne okłady). 

 Powiadomić dyrektora o zdarzeniu. 

 Oczekiwać  na pomoc. 

 

Ad.3. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią. 

 Kiedy wejdą napastnicy, usłyszysz strzały i jesteś blisko tego zdarzenia połóż się 

twarzą do ziemi i zakryj ręką głowę. 

 Jeżeli widzisz napastnika nie uciekaj. 

 Uciekaj kiedy wiesz, że ucieczka się powiedzie. 

 Po opuszczeniu budynku powiadom policję. 

 

a) Pozostanie w budynku – zabarykadowaniesię 

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz, 

zabarykaduj się. 

 Wycisz i uspokój uczniów. 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. 

 Zasłoń okno, zgaś światło. 

 Nie przemieszczajsię. 

 Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi. 

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze. 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz. 

 Jeżeli możesz powiadom  policję. 

 

 

b) Bezpośredni kontakt znapastnikiem 

 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika. 

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.:telefon. 

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia. 

 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 

 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. 
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 Nie zwracaj na siebie uwagi. 

 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. 

 Nie oszukuj terrorysty. 

 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu. 

 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów. 

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. 

 

 W przypadku działań antyterrorystycznych 

 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz 

zostać uznany za terrorystę. 

 Nie próbuj pomagać  służbom ratowniczym, dyskutować z nimi. 

 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości 

głowy. 

 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej 

działaniom. 

 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. 

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy. 

 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki 

twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona. 

 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się 

we wskazanym kierunku. 

 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko 

wybuchu lub pożaru. 

 

Ad. 4 Groźba zamachu terrorystycznego 

a) Podejrzanie zachowująca się osoba na terenie placówki 

 Dyskretnie obserwuj podejrzaną osobę. 

 Podejmij   współpracę z inną osobą   (jeżeli   jest   to   możliwe), która 

powiadomi dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

 Przy  braku   informacji   zwrotnej   od   osoby   współpracującej   powiadom   

policję   o zaistniałej sytuacji. 

 Jeżeli  uznasz, że osoba stwarza zagrożenie wycofaj się na bezpieczną odległość. 

 Zbierz uczniów. 
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 Uciekaj albo zabarykaduj się w pomieszczeniu. 

 Po drodze informuj o zagrożeniu osoby znajdujące się w strefie zagrożonej. 

 

 

 

 

c) Podejrzany pakunek, paczka na terenie ośrodka. 

 Nie dotykaj , nie przemieszczaj podejrzanej paczki. 

 Zabezpiecz miejsce i poproś uczniów o wycofanie się w bezpieczne miejsce. 

 Zachowaj spokój. 

 Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu podłożonego ładunku. 

 Powiadom dyrektora ozagrożeniu. 

 Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, udaj się z uczniami  na  miejsce 

ewakuacji- podwórko szkolne 

 Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób znajdujących się w strefie 

zagrożonej. 

 Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

 Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci. 

 Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 
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28. KONTAKTY Z MEDIAMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

 

1.Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej odbywa się w formie oficjalnych komunikatów. 

2.Tylko dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się z mediami, przekazuje 

niezbędne informacje. 

3.Pozostali pracownicy ośrodka nie udzielają informacji o kryzysie, nie wyrażają swoich 

opinii publicznie do czasu oficjalnego zakończenia sprawy. 

4.Należy wyznaczyć miejsce oraz godzinę, gdzie będą udzielane informacje dotyczące 

zdarzenia. 

5.Na zapytania ze strony mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie pewne  

informacje, unikając domysłów na temat prawdopodobnych przyczyn sytuacji kryzysowej. 
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PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  

W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

 

 

29.  Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego 

         z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka  

          i pracownika szkoły - procedura reagowania 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny (art. 190a par. 2) 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą 

 Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub pracownika szkoły poprzez 

nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub wizerunku 

dziecka i pracownika szkoły. Należy zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod inną osobę, 

wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody 

osobistej lub majątkowej jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. Najczęstszymi 

formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu społecznościowym 

w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć 

intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian 

za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary), dokonania 

zakupów i innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary) lub 

uzyskania korzyści (np. usługi premium SMS). Często naruszenia prywatności łączy się  

z cyberprzemocą. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  
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Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia 

 Gdy sprawcą jest uczeń - kolega ofiary z placówki czy klasy, uczniowie lub rodzice winni 

skontaktować się z dyrektorem ośrodka, wychowawcą . W przypadku, gdy do naruszenia 

prywatności poprzez kradzież, wyłudzenie danych osobowych wykorzystanie wizerunku 

dziecka dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice winni skontaktować się 

bezpośrednio z Policją i powiadomić o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym ściganie 

następuje tu na wniosek pokrzywdzonego). Istotne dla ścigania sprawcy będzie uzyskanie 

dowodów, że sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. 

Samo podszywanie się pod ofiarę nie jest karalne.  

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

 

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody nieodpowiedniego lub niezgodnego 

 z prawem działania - w formie elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu, konwersacja w 

komunikatorze lub sms). Równolegle należy dokonać zmian tych danych identyfikujących, 

które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform i portali 

internetowych, tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania prywatności -  

w działaniu tym ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego powinien wspierać Szkolny 

Mentor Bezpieczeństwa Cyfrowego. Jeśli wykradzione dane zostały wykorzystane w celu 

naruszenia dobrego wizerunku ofiary, bądź w innych celach niezgodnych z prawem należy 

dążyć do wyjaśnienia tych działań i usunięcia ich skutków, także tych widocznych w 

Internecie. Likwidacja stron internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która 

wymagać będzie interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą Policji  

(o ile została powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości 

w celu posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji 

finansowych. W tym przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i 

wyjaśnić charakter zdarzenia. 

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły  

Gdy sprawcą incydentu jest uczeń placówki, należy wobec niego – w porozumieniu z 

rodzicami – podjąć działania wychowawcze, zmierzające do uświadomienia 

nieodpowiedniego i nielegalnego charakteru czynów, jakich dokonał. Jednym z elementów 

takich działań powinny być przeprosiny złożone osobie poszkodowanej. Celem takich działań 
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winno być nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy przez ucznia na temat wagi poszanowania 

prywatności w codziennym życiu, ale trwała zmiana jego postawy na akceptującą szacunek 

dla wizerunku i prywatności. Działania takie szkoła winna podjąć niezależnie od 

powiadomienia Policji/ sądu rodzinnego. Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie 

powiadomienia o incydencie Policji, biorąc pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe 

zachowanie, postawę po odkryciu incydentu oraz opinie wychowawcy i pedagoga. Przed 

podjęciem decyzji o zgłoszeniu incydentu na Policję należy rozważyć, czy istnieją dowody, iż 

uczeń - sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. W takim 

przypadku dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji prawnej adwokata lub radcy 

prawnego. 

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

        Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

- opieką pedagogiczno-psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu 

usunięcia skutków działania sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć ofiary, 

zablokowanie dostępu do konta w portalu społecznościowym). Jeśli kradzież tożsamości, 

bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane tylko jej i rodzicom, szkoła winna 

zapewnić poufność działań, tak aby informacje narażające ofiarę na naruszenie wizerunku nie 

były rozpowszechniane. 
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30. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem  

z Internetu – procedura reagowania 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis) Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, 

obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów Internetu i gier komputerowych 

(najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. Jego negatywne efekty 

polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, padaczka ekranowa, 

choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności 

psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności, oraz osłabianiu 

relacji rodzinnych i społecznych. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia 

 Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku 

konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych można skierować ucznia, za 

zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej. 

Kluczowe są tutaj pozostałe objawy wskazane wyżej. Nauczyciele w szkole także powinni 

zainteresować się przypadkami dzieci nieangażujących się w życie klasy, a poświęcającymi 

wolne chwile na kontakt online lub przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy. 

Rzadziej zgłoszeń można się spodziewać od rówieśników dziecka nadmiernie korzystającego 

z sieci. 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów 

 Reakcja szkoły powinna polegać w pierwszych krokach na ustaleniu skutków zdrowotnych i 

psychicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało u dziecka (np. 

gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z dawnych zainteresowań, 

załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami). Celem tych ustaleń jest wybór 
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odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu - z udziałem specjalistów (lekarzy, 

terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W początkowej fazie popadania w uzależnienie  

do Internetu należy koncentrować się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w ośrodku 

(psycholog/pedagog szkolny, wychowawca). 

 

Współpraca ze służbami i placówkami specjalistycznymi 

          W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia od 

korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane przez szkołę, w bliskiej 

współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z 

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W części przypadków może się okazać konieczna 

diagnoza i terapia lekarska. 
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31. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, 

zagrożenie pedofilią – procedura reagowania 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny, art. 200, 200a par 1 i 2, art. 

286 par.1 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis) 

 Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania 

znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów 

seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub 

wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych). 

 

Telefony alarmowe krajowe 

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w 

sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA  

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

Osobami najczęściej zgłaszającymi omawiany problem są rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka lub osoby zajmujące się „poszukiwaniem pedofili”. W pierwszym przypadku 

informacja trafia najpierw do szkół, w drugim - na Policję. Zdarza się, że informacja 

uzyskiwana jest ze środowiska rówieśników ofiary. Kluczowe znaczenie w działaniach szkoły 

ma czas reakcji - szybkość przeciwdziałania zagrożeniu ze względu na niezwykle szkodliwe 

konsekwencje realizacji kontaktu online, przeradzającego się w zachowania w świecie 

rzeczywistym: uwiedzenie i wykorzystanie seksualne, kidnaping, a także wyłudzenie 

pieniędzy czy przedmiotów dużej wartości. W przypadkach niebezpiecznych kontaktów 

inicjowanych w Internecie może dochodzić do zagrożenia życia i zdrowia dziecka, szantażu i 

przymusu realizacji czynności seksualnych.  

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

 

Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody działania 
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dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach 

społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail). Jednocześnie – 

bezzwłocznie - należy dokonać zawiadomienia na Policji o wystąpieniu zdarzenia. 

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

       W każdym przypadku próby nawiązania niebezpiecznego kontaktu – np. w celu 

werbunku do sekty lub grupy promującej niebezpieczne zachowania, a także werbunku do 

grupy terrorystycznej należy przed wszystkim zapewnić ofierze opiekę psychologiczną i 

poczucie bezpieczeństwa. Podobne wsparcie winno być udzielone w przypadku 

zaobserwowania antyzdrowotnych i zagrażających życiu zachowań uczniów 

(samookaleczenia, zażywanie substancji psychoaktywnych), bowiem zachowania te mogą być 

inicjowane i wzmacniane poprzez kontakty w Internecie. O możliwym związku takich 

zachowań dzieci z inspiracją w Internecie należy powiadomić rodziców. Pierwszą czynnością 

w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

we współpracy ośrodka z rodzicami/opiekunami prawnymi. W trakcie rozmowy z dzieckiem 

prowadzonej w warunkach komfortu psychicznego przez wychowawcę/ 

pedagoga/psychologa/osobę ze szkoły, do której dziecko ma szczególne zaufanie, należy 

uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i przekazać je Policji. Należy upewnić się, 

że kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało poczucie bezpieczeństwa. 

Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (rodzinnej) dziecka, w której tkwić 

może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. Dziecku należy udzielić profesjonalnej 

opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej. Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być 

uzgadniane z rodzicami/opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą. 

 

Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi  

W przypadkach naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 15 – 

obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sądu rodzinnego. 
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32. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło 

dochodu osób nieletnich – procedura reagowania 

 

Podstawy prawne Kodeks Karny (art. 191a i 202) 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą  

Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie np. 

w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć, o kontekście seksualnym, 

erotycznym i intymnym. 

 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

Zgłoszeń przypadków sekstingu dokonują głównie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka - 

ofiary. Czasami informacja dociera do szkoły bezpośrednio od jej samej lub z grona bliskich 

znajomych dziecka. W rzadkich wypadkach nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami 

identyfikują takie zdarzenia w sieci. Delikatny charakter sprawy, a także potencjalna 

penalizacja sprawcy, wymagają zachowania daleko posuniętej dyskrecji i profesjonalnej 

reakcji. Czasami zgłoszenia dokonują ofiary lub osoby je znające. 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji 

zmodyfikowanych procedur reagowania: Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze 

seksualnym następuje tylko w ramach związku między dwojgiem rówieśników. Materiały nie 

uległy rozprzestrzenieniu dalej. Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały 

rozesłane większej liczbie osób, jednak nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież 

traktuje materiał jako formę wyrażenia siebie. Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej 

liczbie osób w celu upokorzenia osoby na nich zaprezentowanej – lub zostają 

rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane jako narzędzie cyberprzemocy. 

 

Identyfikacja sprawcy (-ów) 

      Identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu dowodów 

- przesyłanych zdjęć, czy zrzutów ekranów portali, w których opublikowano zdjęcie(-a). Jako, 

że seksting jest karalny, skrupulatność i wiarygodność dokumentacji ma duże znaczenie. 

Należy przy tym przestrzegać zasad dyskrecji, szczególnie w środowisku rówieśniczym 
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ofiary. 

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia z osrodka/ spoza ośrodka  

 

     Zidentyfikowani małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji ośrodka, 

gdzie zostaną im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu 

negatywnych zachowań i działań wszyscy sprawcy powinni otrzymać wsparcie pedagogiczne 

i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności ich rodziców 

zaproszonych do szkoły. Rodzaj 1. Dalsze działania poza zapewnieniem wsparcia i opieki 

psychologiczno-pedagogicznej nie są konieczne, jednak istotne jest pouczenie sprawców 

zdarzenia, że dalsze rozpowszechnianie materiałów może być nielegalne i będzie miało 

ostrzejsze konsekwencje, w tym prawne. Rodzaj 2. Niektóre z tego typu materiałów mogą 

zostać uznane za pornograficzne, w takim wypadku na dyrektorze placówki ciąży obowiązek 

zgłoszenia incydentu na Policję. Rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem 

nieletnich jest przestępstwem ściganym z urzędu (par. 2020 Kodeksu Karnego), dlatego też 

dyrektor placówki jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu na Policję i/lub do sądu 

rodzinnego. Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być podejmowane w 

porozumieniu z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Rodzaj 3. Niektóre z tego typu 

materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne – konieczne zgłoszenie takiego przypadku 

na Policję. W sytuacji zaistnienia znamion cyberprzemocy, należy dodatkowo zastosować 

procedurę: Cyberprzemoc. Decyzja o ewentualnym poinformowaniu opiekunów powinna być 

podejmowana przez pedagoga/psychologa, biorącego pod uwagę dobro małoletnich, w 

zależności od charakteru sytuacji. 

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

Pierwszą reakcją ośrodka i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być otoczenie 

wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiary oraz zaproponowanie 

odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku upublicznienia przypadku sekstingu  

w środowisku rówieśniczym. Rozmowa na temat identyfikacji potencjalnego sprawcy 

powinna być realizowana w warunkach komfortu psychicznego dla dziecka – ofiary 

sekstingu, z szacunkiem dla jego indywidualności i przeżytego stresu 

. 
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Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi  

W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii dziecięcej (co 

jest wykroczeniem ściganym z urzędu) dyrektor  powiadamia o tym zdarzeniu Policję lub sąd 

rodzinny. 
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33. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność 

odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam – 

procedury reagowania 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Ustawa z 11 stycznia 2017r. – prawo 

oświatowe 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis)  

Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych publikowanych 

w Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, 

kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może 

do zagrożeń życia i zdrowia (np. stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), 

skutkować rozczarowaniami i porażkami życiowymi (w efekcie korzystania z fałszywych 

informacji), utrudniać lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników w edukacji (korzystanie 

z upraszczających i zawężających temat „ściąg” i „bryków”), a także utrwalenia się u ucznia 

ambiwalentnych postaw moralnych. 

 

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności  

Uczniowie nie umiejący odróżniać prawdy od fałszu informacji publikowanych w Internecie 

winni być identyfikowani przez nauczycieli i wychowawców w trakcie lekcji wszystkich 

przedmiotów. Często taka postawa ujawnia się podczas przygotowania prac domowych i jest 

stosunkowo łatwa do zidentyfikowania przez oceniającego je nauczyciela. 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów 

      Posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami zaczerpniętymi z Internetu w procesie 

dydaktycznym – podczas lekcji lub w zadaniach domowych, każdorazowo winno być 

zauważone przez nauczyciela, przeanalizowane i sprostowane. Przypadki spektakularne 

powinny być archiwizowane przez nauczycieli i wykorzystywane podczas zajęć z edukacji 

medialnej (informacyjnej). 
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Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły 

 Wystarczającą reakcją jest opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji i -  

w miarę możliwości – rozpowszechnienie ich w Internecie, w portalach o zbliżonej tematyce.  

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia i świadków 

 

 Szkoła powinna prowadzić działania profilaktyczne - edukację medialną (informacyjną), 

zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w trakcie lekcji przedmiotów 

nieinformatycznych (np. historii, języka polskiego, wychowania w rodzinie) przez wszystkie 

lata nauki ucznia w szkole. Zajęcia w szkole mogą mieć charakter kilkuminutowych 

elementów edukacji medialnej wplecionej w lekcje o innej tematyce i/lub lekcji 

ukierunkowanych na zdobywanie przez dzieci i młodzież kompetencji medialnych. 
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34.  ŁAMANIE PRAWA AUTORSKIEGO 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Kodeks Karny 

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis)  

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa 

autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń 

(tzw. copyright trolling) 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

              W zależności od okoliczności oraz zaawansowania problemu, w którym doszło  

do ujawnienia sprawy, zdarzenie może zostać zgłoszone w sposób nieformalny (ustnie, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną, na zamkniętym lub publicznym forum internetowym,  

na piśmie w postaci wezwania podpisanego przez domniemanego uprawnionego lub jego 

pełnomocnika) lub formalny (w postaci doręczenia odpisu pozwu lub innego pisma 

urzędowego np. wezwania z Policji lub prokuratury). Przyjęcie zgłoszenia dokonanego w 

sposób nieformalny powinno zaowocować powstaniem bardziej formalnego śladu, w postaci 

np. notatki służbowej, zakomunikowania przełożonemu itd. w zależności od wagi sprawy.  

Na wstępnym etapie należy przede wszystkim unikać wdawania się w argumentację, 

pochopnego przyznawania roszczeń lub spełniania żądań, piętnowania domniemanych 

sprawców itd. bez ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, w razie potrzeby w konsultacji  

z prawnikiem. Prawo autorskie jest regulacją skomplikowaną, a sądy decydują w sprawach  

o naruszenie praw autorskich często w bardzo odmienny sposób, dlatego w większości 

przypadków uzyskanie fachowej pomocy prawnej jest wysoce wskazane. Najczęstszym 

przypadkiem, w którym szkoła może zetknąć się z problemem naruszenia praw autorskich jest 

użycie materiałów prawnie chronionych na stronach internetowych szkoły, poza zakresem 

dozwolonego użytku, przez jej pracowników bądź uczniów. W przypadku naruszeń 

dokonanych przez uczniów szkoła nie może występować w roli sędziego - dochodzenie 

roszczeń należy pozostawić osobom uprawnionym. Szkoła powinna na każdym etapie skupić 

się na swojej roli edukacyjno-wychowawczej poprzez organizację lekcji na temat praw 

autorskich, zwracając przy tym uwagę, że powinny one rzeczowo i konkretnie informować, 
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jakie czyny są dozwolone, a jakie zabronione prawem. 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

Należy zebrać informacje przede wszystkim o:  osobie dokonującej zgłoszenia, czy jest do 

tego uprawniona (czy faktycznie przysługują jej prawa autorskie do danego utworu, czy 

posiada ważne pełnomocnictwo itd.) , wykorzystanym utworze (czy faktycznie jest chroniony 

przez prawo autorskie, w jakim zakresie został wykorzystany i czy zakres ten mieści się 

 w zakresie posiadanych licencji lub dozwolonego użytku) . 

Należy zweryfikować wszystkie informacje podawane przez zgłaszającego lub inne osoby. 

Jeżeli np. powołuje się on na toczące się w sprawie postępowanie karne, należy podjąć 

kontakt z odpowiednimi służbami celem ustalenia, czy takie postępowanie faktycznie się 

toczy, czego dokładnie dotyczy i jaka jest w nim rola poszczególnych osób. Taki kontakt 

najlepiej przeprowadzać za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego. Należy sprawdzić, 

czy okoliczności podane w zgłoszeniu faktycznie miały miejsce i czy powoływane tam 

dowody nie zostały zmanipulowane. 

 

Identyfikacja sprawcy(-ów)  

    Dochodzenie naruszeń praw autorskich realizowane jest, co do zasady, z inicjatywy 

samego uprawnionego przed sądami, a w przypadku naruszeń stanowiących przestępstwo 

dodatkowo zaangażowane mogą być Policja i prokuratura. Szkoła nie powinna wyręczać tych 

organów  

w ich rolach ani też wkraczać w ich kompetencje. Szkoła powinna skupić się na swojej roli 

wychowawczej i edukacyjnej, wykorzystując otrzymanie zgłoszenia rzekomego naruszenia do 

przekazania zaangażowanym osobom (a być może i wszystkim uczniom, nauczycielom  

i opiekunom) wiedzy na temat tego, jak faktycznie prawo reguluje tę konkretną sytuację. 

 

Aktywności wobec ofiar zdarzenia  

     Jeżeli osobą, której prawa autorskie naruszono, jest uczeń należy rozważyć możliwość 

wystąpienia w roli mediatora, aby stosownie do okoliczności ułatwić stronom ugodowe lub 

inne kompromisowe zakończenie powstałego sporu. Np. w przypadku, gdy ofiarą jest osoba 

ze szkoły, autorytet szkoły może pomóc w skłonieniu sprawcy do zaprzestania naruszeń.  

Z kolei w przypadku, gdy ofiarą jest osoba spoza szkoły, szkoła może pomóc sprawcy w 

doprowadzeniu do zaniechania naruszeń i naprawienia ich skutków bez niepotrzebnej 

eskalacji sporu. 
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35. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SIECI, KOMPUTERÓW  

I ZASOBÓW ONLINE 

 

 

Podstawy prawne uruchomienia procedury Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe  

 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą (opis)  

       Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie 

spectrum problemów: (1) ataki przez wirusy, robaki i trojany, (2) ataki na zasoby sieciowe 

(hakerstwo, spyware, crimeware, eksploit, ataki słownikowe i back door, skanowanie portów, 

phishing, pharming, sniffing, spoofing, ataki Denial of service (DoS), rootkit) i ataki 

socjotechniczne. Na styku z zagadnieniami technicznymi lokalizują się zagrożenia 

wynikające z nieprawidłowych i szkodliwych zachowań użytkowników np. używanie łatwych 

do odgadnięcia haseł, pozostawianie komputerów włączonych bez opieki, czy brak 

zabezpieczeń na wypadek braku energii elektrycznej. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia  

W przypadku wystąpienia incydentów zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego pracownik 

ośrodka zobowiązany jest do zgłoszenia go osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę cyfrową 

ośrodka oraz dyrekcji. Kluczowe znaczenie ma zebranie i zabezpieczenie przez specjalistę 

dowodów w formie elektronicznej. 

 

Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów  

Szczegółowy opis procedur reagowania na wystąpienie w ośrodku różnorodnych zagrożeń 

bezpieczeństwa cyfrowego powinien zostać zawarty w dokumencie „polityka bezpieczeństwa 

cyfrowego” .  

 

Identyfikacja sprawców  

Identyfikację sprawców ataku należy pozostawić specjalistom – informatykom. 
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W sytuacji, gdy incydent spowodował ośrodkowi straty materialne lub wiązał się z utratą 

danych należy powiadomić Policję, aby podjęła działania na rzecz zidentyfikowania sprawcy. 

 

Aktywności wobec sprawców zdarzenia z ośrodka/ spoza ośrodka  

Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie ośrodka, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić ich 

rodziców, zaś wobec nich podjąć działania wychowawcze. Jeżeli skutki ataku mają dotkliwy 

charakter, doprowadziły do zniszczenia mienia lub utraty istotnych danych należy taki 

przypadek zgłosić na Policję. 

 

Współpraca z Policją i sądami rodzinnymi 

 W przypadku wystąpienia strat materialnych oraz utraty danych (szczególnie danych 

wrażliwych) należy zgłosić incydent na Policji. 

 

Współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi  

W przypadkach zaawansowanych awarii (np. wywołanych przez trojany) lub strat (np. utrata 

danych z e-dziennika) konieczne jest skorzystanie z zewnętrznego wsparcia eksperckiego, 

kontakt z serwisem twórcy oprogramowania lub zamówienie usługi w wyspecjalizowanej 

firmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SOSW w  Nowym Siodle w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych 

 

36.Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej 

ucznia 

 

 1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty 

Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia  dyrektor ośrodka  

zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, 

uczniem, powiadamia rodzica (prawnego opiekuna), włącza w rozmowę wyjaśniającą 

wychowawcę klasy. 

2. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego 

dokumentowane są za pomocą notatek służbowych, protokołu, który składa się z wyjaśnień 

uczestników postępowania.  

3. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej 

ucznia, dyrektor ośrodka  ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika 

dyscyplinarnego. 

 4. Wszczyna się  procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie 

obowiązującymi . 

                                  Procedura  

                                postępowania 

Podstawa 

prawna 

Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez 

nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu 

popełnienia takiego czynu. 

art. 75 ust. 2a 

Karty Nauczyciela 

Odstąpienie od zawiadomienia rzecznika o podejrzeniu popełnienia czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka, gdy okoliczności bezspornie 

wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu. 

art. 75 ust. 2a 

Karty Nauczyciela 

Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji 

dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego. 

art. 85 ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu 

nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg 3-

miesięcznego terminu  na skierowanie przez rzecznika wniosku o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydania postanowienia o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego, ulega zawieszeniu do dnia jego 

stawienia się do pracy. 

art. 85 ust. 3a 

Karty Nauczyciela 

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 

miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja 

dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia 

dyscyplinarnego raz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu. 

art. 85o ust. 1 

Karty Nauczyciela 



Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SOSW w  Nowym Siodle w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych 

 

Odstąpienie od obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela, gdy: 

 we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik 

dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której 

mowa w art.76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie 

  ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest 

odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego 

funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole. 

art. 85t ust. 2 

Karty Nauczyciela 

 Ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 4) – art. 1, art. 7. 
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