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 Podstawy prawne stosowanych procedur:  

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty . ( Dz. U. z 2021r poz. 1915 )  

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U.                             
z 2018, poz.969. )  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020. poz. 2050 ) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi   ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218.) 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015r. poz. 335 z późn. zm. ) 

•  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. 2020 poz. 1449) 

• Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji   i przestępczości nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64 z późn. Zm)      

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                                   
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r . 
(tekst  jed.    Dz.U. 2020 poz. 1604)  

• Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia      
1964 r., Nr 43 poz. 296).   

• Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021   poz. 
1249  ).   

• Regulamin Funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II                                   
w Radzyniu Podlaskim podczas pandemii Covid – 19. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH                                              

WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

I. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o stosowaniu przemocy  w rodzinie 

ucznia. 

 

1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia 

uzasadnionego podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia. 

 

2. Każde niepokojące zachowanie ucznia powinno zostać zweryfikowane przez 

a) Nauczyciela/ specjalistę lub dyrektora szkoły pod kątem ewentualnego stosowania 

wobec ucznia przemocy w rodzinie. 

 

3. Aby potwierdzić zasadność występowania przemocy wobec ucznia należy w pierwszej 

kolejności przeprowadzić rozmowy: 

a) z uczniem, z rodzicami ucznia,  

b) z jego rówieśnikami,  

c) z innymi nauczycielami mającymi kontakt z uczniem.  

 

4. Rozmowę z uczniem powinna przeprowadzić osoba najbardziej znana, bliska dziecku np. 

wychowawca klasy lub pedagog/psycholog szkolny. 

 

5. W przypadku potwierdzenia podejrzeń o stosowanie przemocy wobec ucznia   w rodzinie 

nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o całej sprawie dyrektora szkoły (jeśli 

informacja nie wpłynęła wcześniej). 

 

6. W przypadku potwierdzenia podejrzeń dyrektor szkoły lub nauczyciel zobowiązani są: 

a) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję i prokuratora, 

b) w przypadku, gdy stan zdrowia ucznia (lub jego matki, ojca itp.) tego wymaga – 

niezwłocznie zorganizować dostęp do pomocy medycznej. 

 

7. Do wszczęcia procedury ,,Niebieska Karta” nie jest konieczna pewność występowania 

przemocy, wystarczy jej uzasadnione podejrzenie. 

 

8. Wszczęcie procedury równoznaczne jest z wypełnieniem formularza ,,Niebieska Karta A” przez 

dyrektora szkoły, wychowawcę, nauczyciela, pedagoga/psychologa. 

 

9. ,,Niebieska Karta A” to formularz zawierający informacje o zgłaszanym przypadku.  

 

10. Formularz zawiera: dane osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy                       

w rodzinie, w tym dotyczące jej stanu zdrowia; dane osoby podejrzanej   o stosowanie 

przemocy; dane osoby zgłaszającej konkretny przypadek oraz świadków. Wypełnienie 

formularza ,,Niebieska Karta A” może nastąpić bez udziału osoby, co do której istnieje 

podejrzenie że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 
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11. Następnie przekazuje się ,, Niebieską Kartę” część B rodzicowi , opiekunowi prawnemu lub 

osobie zgłaszającej podejrzenie przemocy wobec dziecka. Nie otrzymuje jej sprawca przemocy 

domowej ! 

 

12. W przypadku, gdy ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko, wszystkie działania realizowane                

w związku z procedurą ,,Niebieskiej Karty” przeprowadza się    w obecności rodzica lub 

opiekuna prawnego lub faktycznego.  

 

13. W przypadku, gdy o stosowanie przemocy wobec dziecka podejrzani są jego rodzice, 

opiekunowie prawni lub faktyczni, to wszystkie działania realizowane w związku                                             

z procedurą ,,Niebieskiej Karty” z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby 

dziecku najbliższej w rozumieniu art.115 kk (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo dziecka). 

 

14. Po dokonaniu niezbędnych formalności szkoła w przeciągu 7 dni od sporządzenia ,,Niebieskiej 

Karty” ma obowiązek przekazać ją przewodniczącemu komisji interdyscyplinarnej powołanej 

przez Urząd Gminy, który to analizuje możliwość podjęcia działań mających na celu poprawę 

sytuacji ucznia co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, 

monitoruje sytuację dziecka. 

15. Kopia ,,Niebieskiej Karty”- A pozostaje w szkole. 

 

16. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie ,,Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody ucznia 

dotkniętego przemocą w rodzinie. 

 

17. Wzór druku ,, Niebieskiej Kart” znajduje się w dokumentacji szkolnej u pedagoga 

szkolnego/psychologa szkolnego. 

 

18. W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka: dyrektor 

powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową 

o popełnieniu przestępstwa. Dalszy tok postępowania leży   w kompetencji tych instytucji. 

Równolegle powiadamia gminę lub pracownika socjalnego. 

 

19. Dyrektor szkoły lub nauczyciel wszczynają procedurę ,,Niebieskiej Karty” również                                  

w przypadku, gdy dotknięty przemocą jest inny dorosły członek rodziny np. matka ucznia. 
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II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających:  

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

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

3. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego/psychologa i dyrektora szkoły. 

4. W sytuacjach koniecznych podejmowana jest decyzja o   ewentualnej pomocy medycznej.  

5. Wychowawca, pedagog/psycholog lub dyrektor zawiadamia o tym  rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego stawienia się w szkole. 

6. Przeprowadzona zostaje rozmowa z rodzicami oraz z uczniem o ile pozwala na to stan jego zdrowia. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym.  

7. Rodzic zobowiązany jest do odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią 

odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, 

albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

8. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu lub  środków psychoaktywnych- odmawiają przyjścia do szkoły,   a jest on agresywny, bądź 

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

9. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

10. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

11. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal     z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).  

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

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

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

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

13.  W celu działań pomocowych  szkoła podejmuje pracę wychowawczą z danym uczniem 

współpracując z instytucjami wspomagającymi   i rodzicami. 
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III. Procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów 

agresji i przemocy: 

 

 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie 

go bez świadków. 

 

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy  lub/i dyrektora  

szkoły. 

 

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa,    o ile nie zrobił 

tego nauczyciel. 

 

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i/lub życia, dyrektor  lub 

pedagog/psycholog  wzywa lekarza. 

 

5. Jeżeli akt agresji/przemocy ma znamiona przestępstwa lub czynu karalnego, dyrektor  wzywa 

policję i następnie wdrażana jest procedura przewidziana dla takiej sytuacji. 

 

6. Jeśli akt agresji/przemocy nie ma powyższego charakteru, wychowawca klasy lub 

pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym (gdzie  

i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość), dbając  

o dyskrecję, oraz rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz ewentualnymi świadkami. 

 

7. Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog zawiadamia i wzywa do szkoły rodziców 

(opiekunów prawnych) pokrzywdzonego i sprawcy. 

 

8. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec sprawcy 

wobec poszkodowanego   oraz świadków   

 

9. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego sprawcy nie współpracują ze szkołą lub podjęte 

działania są nieskuteczne, a akty agresji/przemocy są częste, dyrektor zawiadamia policję lub/i 

sąd rodzinny i nieletnich. 

 

10.  W przypadku gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor po rozpoznaniu sprawy 

informuje rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) ucznia poszkodowanego o możliwości 

zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję. 
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IV. Procedura postępowania w przypadku, gdy w szkole zostanie ujawniony 

przypadek cyberprzemocy.   

 

 

1. Osoba, która pozyskała informacje o stosowaniu cyberprzemocy niezwłocznie informuje o tym 

fakcie wychowawcę klasy ucznia, którego dotyczy problem.  

2. Wychowawca rozpoznaje okoliczności zdarzenia. Zabezpiecza pozyskane informacje (nazwa 

użytkownika, treść wiadomości, adres e-mail, adres strony, zdjęcia, numer telefonu 

komórkowego, inne.). W czynności  może zostać zaangażowany nauczyciel informatyki.  

3. Wychowawca zgłasza problem do pedagoga/ dyrektora szkoły. 

4. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę diagnozującą ze sprawcą, ofiarą oraz świadkami 

zdarzenia. 

5. Wychowawca informuje rodziców poszkodowanego oraz sprawcy o sytuacji problemowej, 

omawia udział dziecka w zdarzeniu, przedstawia zabezpieczone materiały oraz wskazuje na 

działania podjęte przez szkołę. 

6. Gdy sprawca jest nieznany lub zachowanie ucznia szkoły wskazuje na złamanie prawa, dyrektor 

zawiadamia o tym fakcie policję. 

7. Sprawca zostaje zobowiązany przez pedagoga szkolnego do zaprzestania takiego postępowania 

i usunięcia niepożądanych treści i materiałów z sieci. Rodzie ucznia zobowiązani zostają do 

nadzorowania wykonania powyższych czynności przez dziecko. 

8. Wychowawca wspólnie z pedagogiem, osobą poszkodowaną lub/i rodzicem ustala formę 

zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.  

9. Wobec sprawcy zastosowane zostają kary statutowe. 

10. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, działania podejmowane są   w stosunku 

do poszczególnych osób oraz całego zespołu klasowego. Wychowawca w porozumieniu                            

z pedagogiem/psychologiem organizuje oddziaływania profilaktyczne   w klasie.   

11. Zarówno ofiara, jak i sprawca zdarzenia objęci zostają opieką pedagoga i psychologa szkolnego.  
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V. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk:   

 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem.   

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu wychowawcę, dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego.  

3. Osoby odpowiedzialne  podejmują starania  dotyczące ustalenia właściciela  substancji. 

4. Dyrektor informuje policję o zaistniałej sytuacji. 

5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  
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VI. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,                                        

że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:  

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog/psycholog, dyrektor ) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni   

(we własnej odzieży) oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku                       

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

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

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

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

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież                            

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy.  

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

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w 

jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

5. Wychowawca, pedagog/psycholog podejmują indywidualną pracę z uczniem oraz działania 

profilaktyczne   z   klasą.  
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VII. Procedura postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub   

przestępstwa: 

 

Przez przestępstwa ścigane z urzędu według Kodeksu Karnego rozumie się:   udział  w bójce lub 

pobiciu, znęcanie się, podrabianie dokumentów, kradzież, kradzież  z włamaniem, rozbój, kradzież 

rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo                                                            

                                                                                                                                                                   

1. Odizolowanie ucznia – sprawcy od rówieśników, pozostawienie go pod opieką osoby dorosłej.   

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę wychowawcy, 

pedagoga /psychologa .  

4. Ustalenie przez wychowawcę, pedagoga/psychologa, wicedyrektora okoliczności czynu                                   

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

5. Z ustaleń sporządza się protokół zawierający datę, godzinę i miejsce zajścia, personalia 

sprawcy, poszkodowanego oraz świadków, a także dokładny opis zdarzeń  ( nie wolno 

konfrontować świadków zdarzenia ze sprawcą). 

6. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy ( pedagog/psycholog lub wicedyrektor), 

7. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana. 

8. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa.   

9.  Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji .  

10. Zaistniała sytuacja powinna być analizowana  przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego 

podczas zajęć  z  godziny wychowawczej lub wyznaczonej przez wicedyrektora lekcji, co 

pozwoli na ukierunkowaną dyskusję oraz wyeliminuje niepożądane interpretacje, czy wręcz 

plotki wśród szkolnej młodzieży.  
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VIII. Procedura postępowania  nauczyciela wobec ucznia poszkodowanego, który stał 

się ofiarą czynu karalnego :  

 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.  

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego/psychologa,  wychowawcę.  

3. Powiadomienie rodziców   ucznia o zajściu, aktualnym stanie fizycznym i psychicznym dziecka.    

4. W sytuacjach szczególnych  rodzic powinien odebrać ucznia ze szkoły, 

5. Przeprowadzenie diagnoz sytuacji w celu zmniejszania ryzyka kolejnych zajść ( wychowawca, 

pedagog, psycholog). 

6. Podejmowanie działań wspierających wobec ofiary przez wychowawcę  i pedagoga/psychologa. 

7. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu ukierunkowywania dalszej pomocy uczniowi. 
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IX. Procedury postępowania wobec ucznia sprawiającego  problemy wychowawcze:  

 

 

1. Pracownik szkoły, który zaobserwował ucznia sprawiającego problem wychowawczy, zgłasza 

zaistniały fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/psychologowi   lub dyrektorowi 

szkoły. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, diagnozującą problem.   W przeprowadzeniu 

rozmowy może prosić o pomoc dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego/psychologa lub innego 

nauczyciela. 

3. O zaistniałym problemie wychowawczym ucznia, wychowawca ma obowiązek pisemnie, 

telefonicznie lub osobiście powiadomić rodziców danego ucznia 

4. Wychowawca podejmuje analizę zaistniałego problemu, informuje rodzica   o konsekwencjach 

związanych z problemem wychowawczym( zgodnym    ze statutem szkoły).  

5. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem wychowawca kieruje 

sprawę do pedagoga/psychologa celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu 

problemów wychowawczych.  

6. Nauczyciel, wychować, pedagog/psycholog podejmuje działania wychowawcze zmierzające do 

eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia  

7. Wychowawca ( i/lub pedagog szkolny/psycholog) może pomóc rodzicom w ustaleniu zasad 

postępowania z dzieckiem, tak, aby działania szkoły i rodziców były jednolite  i spójne. 

8. Wychowawca klasy na bieżąco analizuje jego postępowanie. 

9. Jeżeli zachowanie ucznia nadal jest niewłaściwe, aby wesprzeć dziecko i  rodziców, pedagog 

szkolny proponuje pomoc instytucji specjalistycznej. 

10. Wychowawca i rodzic współpracują w wymianie informacji na temat postępów dziecka lub ich 

braku. 

11. Jeżeli zachowanie dziecka nie ulega poprawie, a rodzice nie współpracują ze szkołą                                  

i instytucjami wspierającymi, dyrektor szkoły może wystąpić do Sądu Rodzinnego  i Nieletnich 

o zastosowanie wobec małoletniego odpowiedniego środka wychowawczego. 

12. W przypadku ustanowienia nadzoru kuratora sądowego nad rodziną lub nieletnim, pedagog 

szkolny/psycholog i wychowawca współpracują z wyznaczonym kuratorem. Wspólnie ustalają 

formy pomocy, odpowiednie metody wychowawcze i obserwują dalsze zachowanie ucznia                       

i rodziców. 

13. Wszelkie pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia są doceniane przez nauczycieli                                      

i odpowiednio nagradzane.  
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X. Procedury postępowania  w sytuacji  zaistnienia wypadku na terenie szkoły:  

 

lekkiego nie wymagającego interwencji lekarza     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, powierzchowne zadrapanie 

lub zranienie, należy odprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia 

pierwszej pomocy. Osobą, która odprowadzi ucznia do pielęgniarki oprócz pracownika 

pedagogicznego być również pracownik obsługi szkolnej   

2. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na przejście do gabinetu, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, 

wzywa higienistkę na miejsce wypadku. 

3. W razie nieobecności pielęgniarki uczniowi pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie                   

w tym zakresie. 

4. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która w połączeniu                           

z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia – w takim przypadku wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

5. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który zawiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną konieczność odbioru ucznia ze 

szkoły przed zakończeniem zajęć. 

6. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność urządzeń szkolnych nauczyciel 

natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

7. W przypadku zaistnienia wypadku lekkiego nauczyciel informuje  inspektora bhp, który 

rejestruje    zdarzenie  w  księdze rejestru wypadków.   

                                                                                               

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza: 

 

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

      nauczyciel   zapewnia opiekę  poszkodowanemu   uczniowi  i udziela pomocy przed-  

      medycznej. 

2. Wzywa pielęgniarkę szkolną.  

3. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor, nauczyciel lub pielęgniarka wzywają   pogotowie ratunkowe. 

5. Dyrektor, nauczyciel/wychowawca lub pielęgniarka  powiadamia  rodzica/ opiekuna   

      prawnego ucznia poszkodowanego. 

 

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

      urządzeń miejsce wypadku pozostawia się w stanie nienaruszonym i  je zabezpiecza. 
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7.  W sytuacji zaistnienia wypadku  nauczyciel  mający  zajęcia w tym czasie   prosi     o nadzór nad 

pozostałymi uczniami  innego nauczyciela lub inną osobę. 

 
8. Fakt zaistnienia wypadku odnotowuje  nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. 

 
9. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny 

zajścia (w przypadku,  gdy występują znamiona wypadku ciężkiego).    
 

10.  Nauczyciel informuje o wypadku inspektora bhp, który rejestruje zdarzenie   w  księdze 
rejestru wypadków. 
                                                                                                 

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała 

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

ratunkowe, a do czasu jego przybycia pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone w udzielaniu 

pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie 

ucznia. 

2. W wyniku poważnego uszkodzenia ciał   lub   zgonu osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zdarzenia                                             

i natychmiast wzywa dyrektora szkoły.   

3. W obu przypadkach dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

poszkodowanego 

4. Zawiadamia policję, prokuraturę,  organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. 

5. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne 

ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

6. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny 

zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec 

powstaniu podobnych zdarzeń. 

7. Nauczyciel informuje  inspektora bhp, który rejestruje  zdarzenie  w  księdze rejestru 

wypadków.                                                                                                 
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XI. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły:   

 

 

1. Jeżeli wypadek ma miejsce poza terenem szkoły   – wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

kierownik/opiekun grupy, który jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. 

 

2. W sytuacjach zaistnienia wypadku postępuje zgodnie  z procedurami   zawartymi 

      w załączniku 10  ( dotyczącymi wypadków na terenie   szkoły). 

  

3. O zaistniałym wypadku niezwłocznie   powiadamia  dyrektora szkoły. 

   

4. Kierownik /opiekun informuje  rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. 

 

5. Nauczyciel informuje o wypadku  inspektora bhp, który rejestruje    zdarzenie  w  księdze 

rejestru wypadków.                                                                                                 
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XII. Procedury postępowania  z uczniem przewlekle chorym. 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  ucznia powinni przekazać do szkoły  informacje o stanie 

zdrowia dziecka przewlekle chorego ( objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, 

przyjmowanych lekach, ograniczeniach  wynikających z choroby).   

2. Informacje  o problemach zdrowotnych powinny być potwierdzone  zaświadczeniem 

lekarskim   składanym u  wychowawcy, pedagoga/psychologa.   

3. Wychowawca jest zobowiązany do przekazania  na Radzie Pedagogicznej lub zespołowi 

nauczycieli uczących w danej klasie  informacji  o problemach zdrowotnych dziecka                               

i  przekazać informacje pozyskane od rodzica na temat choroby dziecka. 

4. Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

5. Zgodnie z potrzebami pierwszej pomocy udziela osoba po opieką której znajduje się 

dziecko. 

6. W sytuacji zaostrzonych objawów pomocy przedmedycznej udziela pielęgniarka szkolna. 

7. W przypadku dalszego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka zostaje podjęta decyzja                            

o wezwaniu pogotowia ratunkowego. 

8. W przypadku nasilenia choroby u ucznia podczas pobytu w szkole dyrektor lub 

nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych 

opiekunów.   

9. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod 

oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do 

objęcia   go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych należy odizolować ucznia w odrębnym  pomieszczeniu tj. sala 301 

(budynek przy ul. Sikorskiego 15) lub 22 (budynek warsztatów przy ul Jana Pawła II) lub 

sala dydaktyczna (przy ul. Budowlanych 2 b) lub sala oznaczona jako izolatka przy                   

ul Traugutta 6 i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Osoby z zewnątrz ( bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) odbierające ucznia są 

zobowiązane do przestrzegania w szczególności  zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym.  

12. W  sytuacji  braku widocznych objawów infekcyjnych, ale zgłaszanych przez ucznia 

informacji o niekorzystnym samopoczuciu zachowując podstawowe zasady 

bezpieczeństwa informujemy rodzica o zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem 

konieczności odebrania dziecka ze szkoły zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

13. Dodatkowym środkiem ostrożności dotyczącym funkcjonowania w szkole dzieci                        

z chorobami przewlekłymi w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami w oczekiwaniu 

na opiekunów w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia jest dążenie do zachowania 

dystansu w dużych skupiskach młodzieży oraz zwracanie uwagi na przestrzeganie 

ogólnych zasad higieny (mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem).    

14. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego  nauczyciele 

prowadzący nauczanie indywidualne mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod                  

i technik kształcenia na odległość. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA   ZEWNĘTRZNYCH   
 I WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE 

  

 

I. Procedury postępowania przy podłożeniu ładunku wybuchowego. 

   

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:  

1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj               

( jak największą ilość informacji). 

2. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole                                   

za uruchomienie procedury.  

3. Zawiadamiając policję staraj się podać następujące informacje:  

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

podejrzany przedmiot); 

• treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku wybuchowego; 

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

przyjęcia; 

• opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

4. Do czasu przybycia policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone 

miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie   i innych osób na 

niebezpieczeństwo. 

5. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

6. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

7. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy pomieszczeń 

powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia 

przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

8. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! 

9. O ich lokalizacji należy powiadomić administratora obiektu. 

10. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) 

oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  

i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

w danej instytucji. 

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

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

12. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie                   

z planem ewakuacji  

13. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne 

policji. 
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II. Procedury postępowania w sytuacji podłożenia podejrzanego pakunku.   

  

 

1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. 

  

2. Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku.  

 

3. Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko 

jeżeli czas na to pozwala)  

 

4. Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury.  

 

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

planem ewakuacji.  

 

6. Nie używaj telefonu komórkowego.  

 

7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb.  

 

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

kierowanie działaniami kryzysowymi.  

 

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu . 
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III. Procedury postępowania w sytuacji wtargnięcia  terrorysty – napastnika do szkoły. 

 

    
 W   sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 
znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.  
 
1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się)  
2. Wycisz i uspokój uczniów.    
3. Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami, którzy potrzebują 

szczególnej  pomocy.   
4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.     
5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową  o zaistniałej sytuacji .   
6. Zasłoń okno, zgaś światło.   
7. Nie przemieszczaj się.   
8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.   
9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 

do 1,5 m.    
10.  Jeżeli padną strzały, nie krzycz.   
11.  Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności 

same otworzą drzwi  
12.  W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest 
zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na 
uratowanie życia  

  
 

W  sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 

szkołą: 

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.  
2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste.  
3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu. 
4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 
5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako 

akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji. 
6. Nie zwracaj na siebie uwagi.   
7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.   
8. Nie oszukuj terrorysty.    
9. Staraj się uspokoić uczniów zawsze zwracaj się do nich po imieniu.   
10.  Zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 
11. Nie pozwól uczniom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, 
12. Nakaż uczniom położyć się na podłodze. 
13. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję 

ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty. 
14.  Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić się do ucznia.     
15.  Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.    
16. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 
      cenne dla służb ratowniczych. 
17. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 
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18. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 
       antyterrorystycznej. 
 

W sytuacji  działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za 
terrorystę.    

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.   
3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.   
4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.     
5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.   
6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.    
7. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.  
8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona.   
9. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej  zgodnie ze wskazaniami.     
10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.   
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IV. Procedury postępowania na wypadek skażenia chemicznego       lub biologicznego 

szkoły. 

  

W sytuacji, gdy szkoła otrzymuje  informację   o możliwym skażeniu substancją 

chemiczną/biologiczną ( telefon o zamiarze ataku, gdy nie nastąpiło skażenie placówki).  

Należy wówczas:  

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku 

wiatru.  

 

2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, 

pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji 

o charakterze potencjalnego ataku.  

 

3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację.  

 

4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, 

watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 

parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry. 

 

5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub 

nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji.  

 

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku.  

 

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych  

 

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  
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Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną,  a zagrożenie 

zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się. 

 

 

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy  
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem.  

 
2. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  
 
3. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji                    

i nie wpuszczać do niego innych osób.  
 
4. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole.   
 
5. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru. 
 
6. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o 
charakterze potencjalnego zagrożenia.  

 
7.  Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka  
 
8. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich 

służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń . 
 
9. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  
 
10. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się                        

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  
 
11. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, 

watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 
parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry 

 
12. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń 
 
13. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku  
 
13.Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od  
      nich wytycznymi.  
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Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało 

wykryte późno (gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań) 

Należy wtedy:  

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy.  
 
2. Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe.   
 
3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.  
 
4.  Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  
 
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji                     

i nie wpuszczać do niego innych osób.  
 
6. Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza 
szkoły.  

 
7. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, 

pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji 
o charakterze potencjalnego zagrożenia. 

 
8. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 
bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny.  

 
9. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  
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V. Procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru   

 

Każdy z pracowników zobowiązany jest w przypadku zauważenia pożaru do wykonania niżej 

wymienionych czynności: 

1) Zachować spokój. 
2) Powiadomić dyrektora,  jego zastępcę oraz osoby znajdujące się w pobliżu o zaistniałej 

sytuacji 
3) Zgłoszenie pożaru do Straży Pożarnej – TELEFON 998 lub 112 

 

Sposób przekazania zgłoszenia:  

a) Krótko i wyraźnie podać – „zgłaszam pożar w ZSP w Radzyniu Podlaskim                                 
ul. Sikorskiego 15”, określić, co się pali, w jakim rejonie obiektu zaistniał pożar – 
odpowiedzieć dokładnie na pytania zadane przez dyżurnego Straży Pożarnej; Podać 
swoje imię i nazwisko, oraz numer telefonu, z którego dokonywane jest zgłoszenie, 
określić ryzyko zagrożenia życia, oszacować wielkość pożaru. 

b) Potwierdzić zrozumienie przez przyjmującego wszystkich danych, nie rozłączać się 
dopóki przyjmujący nie potwierdzi zgłoszenia – w innym przypadku zgłoszenie może 
być potraktowane jako fałszywy alarm. 
 

4) Nie dopuszczać do paniki.  
5) W razie potrzeby wezwać: 

o Policję (tel.  997 , 112 ),  
o Pogotowie Ratunkowe ( tel. 999, 112) 

 

 

Obowiązki pracowników po ogłoszeniu alarmu. 

1. Niezwłocznie otworzyć wszystkie drzwi ewakuacyjne i przystąpić do ewakuacji ludzi ze stref 
zagrożonych. W miarę występujących możliwości przystąpić do działań mogących 
zminimalizować skutki zdarzenia. 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej, działania organizuje dyrektor, a w razie jego 
nieobecności wyznaczone przez niego osoby. 

3. Po przybyciu jednostek straży pożarnej należy uzgodnić zasady kierowania działaniami oraz 
podporządkować się kierującemu akcją dowódcy jednostek ratowniczych. 

4. Każda osoba przystępująca do działań powinna pamiętać, że: 
➢ w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, 
➢ nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, płynów 

łatwopalnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. sód, potas, inne. 
Stosować gaśnice proszkowe i na dwutlenek węgla, 

➢ należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle                  
z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia                
i ważne dokumenty, 

➢ nie wolno otwierać – bez konieczności drzwi i okien do pomieszczeń, w których 
powstał pożar ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozwojowi pożaru, 

➢ szybkie i umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie pożaru             
w zarodku. 
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VI. Procedury postępowania   po ogłoszeniu alarmu do ewakuacji  w szkole.     

 

  
1. O ewakuacji decyduje dyrektor lub osoba upoważniona który po otrzymaniu meldunku                       

od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje 
decyzję   o zawiadomieniu  właściwych służb   i ogłoszeniu alarmu. 

2. Sygnał alarmowy zobowiązuje do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników 

szkoły i uczniów. 

3.  Członkowie zespołu ewakuacyjnego są odpowiedzialni za przebieg akcji na poszczególnych 

kondygnacjach budynku, jako ostatni opuszczają piętra, sprawdzają czy wszystkie 

pomieszczenia zostały opuszczone oraz stają się opiekunami uczniów którzy przebywają na 

korytarzach.   

4.  W czasie ewakuacji  wszystkich obowiązuje bezwzględne podporzadkowanie się osobom 

funkcyjnym. 

   

5. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 

 

6. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej                             

i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. 

 

7. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy:  

• natychmiast przerwać zajęcia lekcyjne   i inne prace, 

• pozamykać okna, szafy, biurka, 

• wyłączyć z pod napięcia urządzenia elektryczne, 

• zabrać najważniejsze rzeczy osobiste (np. dokumenty, klucze, pieniądze, leki, itp.), 

• nauczyciel prowadzący zajęcia opuszcza wraz z nimi pomieszczenie prowadząc 

  grupę do wyjścia ewakuacyjnego (pozostawiając klucz w drzwiach), 

•  udać się korytarzem w kierunku określonym strzałkami lub określonym 
  przez osoby kierujące akcją ewakuacyjną (na wyznaczone miejsce zbiórki), 

   
8. Młodzież przebywająca w pomieszczeniach I i II piętra opuszcza budynek szkoły schodami                  

i dwoma wyjściami udaje się na plac szkolny, zgodnie z planem graficznym – wyznaczonej drogi 

ewakuacyjnej. 

 

9. Młodzież przebywająca w pomieszczeniach parteru opuszcza budynek wyjściem głównym                   

i bocznym – jak na planie graficznym według oznaczonej drogi ewakuacyjnej. Młodzież 

przebywająca na zajęciach wychowania fizycznego, na holu szkoły, opuszcza pomieszczenie 

wyjściem głównym (bocznym) zgodnie z planem graficznym  

 

10. Nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia porządku               

w czasie ewakuacji. Zabrania się biec i zmieniać ustalony dla danej sali kierunek ewakuacji. 
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11. Pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji i 

opuszczają budynek szkoły jako ostatni. Na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu wyjść 

ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami ratowniczy 

 

12. Po wyprowadzeniu młodzieży z budynku należy  sprawdzić obecność, tj 

• nauczyciele (opiekunowie)   sprawdzają stan osobowy podopiecznych, 

•  nauczyciele (opiekunowie) meldują kierownikowi/zastępcy akcji o bezpiecznym      

wyprowadzeniu uczniów z obiektu i podają stan osobowy klasy 

     

13. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu 

otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki. 

 
  
  
 

. 
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REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II   

W RADZYNIU PODLASKIM 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zwany 

dalej dyrektorem, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zwanym dalej szkołą, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub 

poza obiektami należącymi do szkoły. 

  2.1. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor 

dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych                  

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.  

  2.2. Ustalenia kontroli wpisuje się do protokołu, który podpisują osoby biorące w niej udział.  

3. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych szkoły uwzględnia się: 

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;  

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;  

3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu z wyłączeniem  

np. j. polskiego, historii, języków obcych.  

  4.1. Szkoła posiada plan ewakuacji szkoły stanowiący załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego, który jest dostępny w szkole: w pokoju nauczycielskim, sekretariacie,                           

na korytarzach. 

  4.2. W szkole przeprowadza się zgodnie z wymaganiami próbne ewakuacje uczniów                                    

i pracowników.  

  4.3. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

5. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod 

nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach.  

  6.1. Teren szkoły ogradza się.  

  6.2. Na terenie szkoły zapewnia się: 

1) właściwe oświetlenie; 

2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; 

3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

  6.3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się 

odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. 

  6.4. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający 

bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

  6.5. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz 

posypuje piaskiem. 

7. Urządzenia higienicznosanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie sprawności 

technicznej. 

  8.1. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

  8.2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, dostosowuje się                           

do wymagań ergonomii. 

  8.3. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

9. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie przerw, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela. 
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11.1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły upoważnionego przez dyrekcję. 

11.2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie 

przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

12. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym,  

są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 

13.1. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie. 

13.2. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny 

sposób. 

14.1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 

18oC. 

14.2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może 

zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 

15. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

16.1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan 

znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. 

16.2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa  

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

17. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie zajęć praktycznych 

pracownię chemiczną, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki 

zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję zasad udzie-

lania tej pomocy.  

18. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w pracowniach zajęć praktycznych, 

pracowni chemicznej, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu                    

w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

19. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich  

w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

oraz  

po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.  

20. W pracowniach szkoły wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin 

określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni. 

21.1. Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich pojemnikach opatrzonych 

napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich 

niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.  

21.2. Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach  

i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie 

przystosowanych do tego celu. 

21.3. Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji                              

i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem 

tych substancji i preparatów. 
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21.4. Uczniów zaznajamia się z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów, 

jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć.  

22. Warsztaty szkolne stanowią integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła 

II  

w Radzyniu Podlaskim.  

23. Zadaniem warsztatów szkolnych jest realizacja programu nauczania przewidzianego w 

kształceniu zawodowym a organizacją zajęć praktycznych zajmuje się kierownik warsztatów 

szkolnych. 

24.1 Na warsztatach szkolnych przestrzegane są ogólne zasady bhp obowiązujące podczas prac 

fizycznych, instrukcje bhp oraz regulamin warsztatów szkolnych. 

24.2 Nie wolno dopuszczać do zajęć młodzieży, która nie została przeszkolona pod względem bhp  

a wszyscy uczniowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegana przepisów bhp i ppoż.  

24.3 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności bez uzyskania zgody i nadzoru 

nauczyciela. 

25. Internat szkolny stanowią integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  

w Radzyniu Podlaskim.  

26. Zadaniem internatu jest zapewnienie warunków mieszkalnych uczniom pozamiejscowym, 

zapewnienie posiłków i wychowywanie młodzieży szkolnej, organizacją pracy zajmuje się 

kierownik internatu. 

27. W internacie szkolnym przestrzegane są ogólne zasady bhp oraz regulamin internatu. 

28. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać 

bez opieki osób do tego upoważnionych.  

29.1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej  

i wydolności ćwiczących.  

30.2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu  

z wykonywania planowanych ćwiczeń (co nie jest tożsame ze zwolnieniem go do domu). 

30.3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

30.4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 

30.5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami. 

30.6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 

gier  

i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń i sprzętu sportowego. 

30.7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

31.1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, 

stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także 

specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.  

31.2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, 

imprez  

i wycieczek (patrz: Regulamin wycieczek szkolnych).  

32.1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

32.2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

33.1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą.  
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33.2. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk”  

i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w takich miejscach. 

33.3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych  

i przystosowanych. 

33.4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników  

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.  

34.1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.  

34.2. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi  

oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.  

35. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, którego 

użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu – 

jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego 

sprzętu. 

36. W razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły obowiązują zasady postępowania 

według Procedur postępowania w sytuacjach trudnych: załącznika nr 10 - Procedura 

postępowania  

w sytuacji wypadku ucznia na terenie szkoły oraz załącznik nr 11 -   Procedura postępowania  

w sytuacji wypadku ucznia podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły. 

37 . W razie wypadku pracownika obowiązują zasady ogólne postępowania oraz ustalania 

okoliczności  

i przyczyn wypadku przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

38. Regulamin w sprawie bezpieczeństwa i higieny obowiązuje na czas nieokreślony. 

39. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie aneksu bądź przez wprowadzenie nowego 

Regulaminu. 

40. Postanowienia Regulaminu w sprawie bezpieczeństwa i higieny wchodzą w życie z dniem 

podania go do wiadomości pracowników.  
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Załącznik do regulaminu bhp w szkole 

 

I. Plan ewakuacji na wypadek pożaru 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

 

Środki, 
które należy 
zastosować 

Zasady wykonania Odpowiedzialni za wykonanie 

Wezwanie 
Straży 
Pożarnej 

Alarmowanie Straży Pożarnej 
przeprowadzić zgodnie z pkt 2–3 
instrukcji postępowania na 
wypadek pożaru 

Osoba, która pierwsza zauważy pożar 

Zaalarmowa
nie 
personelu 
Szkoły 

Alarmowanie personelu Szkoły 
przeprowadzić zgodnie z pkt 3 
instrukcji alarmowania 

Dyrektor Szkoły lub osoba z upoważnienia 
dyrektora 

Wyłączenie 
dopływu 
prądu  

Wyłączyć główny wyłącznik prądu 
elektrycznego 

Kierownik administracyjny, dozorca  

Gaszenie 
pożaru do 
czasu 
przybycia 
Straży 
Pożarnej 

Gaszenie pożaru organizować od 
chwili jego zauważenia. Do gaszenia 
używać dostępnego sprzętu 
pożarniczego (gaśnice, hydranty 
itp.) 

Osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły 
bądź w zastępstwie przez kierownika 
administracyjnego 

Kierowanie 
akcją 
ratowniczo-  
-gaśniczą 

Do czasu przybycia Straży Pożarnej 
akcją gaśniczą kieruje dyrektor, a w 
przypadku jego nieobecności osoby 
wyznaczone bądź ten, kto 
samorzutnie obejmuje 
kierownictwo 

Dyrektor lub osoba z upoważnienia 
dyrektora 

Spotkanie ze 
Strażą 
Pożarną 

Miejsce spotkania  – plac przed 
szkołą.  Straż doprowadza się 
najkrótszą drogą do miejsca pożaru. 
Kierującego akcją gaśniczą należy 
poinformować: 

– czy pożar zagraża ludziom, 
– czy przeprowadzono całkowitą 

ewakuację młodzieży, 
– o miejscach przechowywania 

materiałów łatwopalnych i 
cennego mienia, 

– gdzie znajdują się najbliższe 
punkty czerpania wody  

Osoba wyznaczona przez kierującego akcją 
gaśniczą 
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Środki, 
które należy 
zastosować 

Zasady wykonania Odpowiedzialni za wykonanie 

Przygotowan
ie do 
ewakuacji i 
zasady 
ewakuacji 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego 
należy:   - natychmiast przerwać 
zajęcia lekcyjne i inne prace, 

- pozamykać okna, szafy, biurka, 

- wyłączyć z pod napięcia 
urządzenia elektryczne, 

- zabrać najważniejsze rzeczy 
osobiste (np. dokumenty, klucze, 
pieniądze, leki, itp.), 

- nauczyciel prowadzący zajęcia 
ustawia uczniów w pary i opuszcza 
wraz z nimi pomieszczenie 
prowadząc grupę do wyjścia 
ewakuacyjnego (pozostawiając 
klucz w drzwiach), 

- udać się korytarzem w kierunku 
określonym strzałkami lub 
określonym przez osoby kierujące 
akcją ewakuacyjną (na wyznaczone 
miejsce zbiórki), 

Nauczyciele aktualnie prowadzący zajęcia, 
pracownicy administracyjni, obsługa 
szkoły 

Ewakuacja 
młodzieży 

Ewakuacja odbywa się pod 
kierownictwem Dyrektora Szkoły 
lub osób upoważnionych. W 
przypadku bezpośredniego 
zagrożenia dążyć do jak 
najszybszego opuszczenia budynku. 
Porządek wyprowadzenia uczniów 
ustala się w zależności od miejsca 
powstania pożaru. Najpierw należy 
ewakuować uczniów z tych 
pomieszczeń, które są bezpośrednio 
zagrożone. 

Członkowie zespołu 
ewakuacyjnego są 
odpowiedzialni za przebieg akcji 
na poszczególnych 
kondygnacjach budynku, jako 
ostatni opuszczają piętra, 
sprawdzają czy wszystkie 
pomieszczenia zostały 
opuszczone oraz stają się 
opiekunami uczniów którzy 
przebywają na korytarzach. 

Nauczyciele aktualnie prowadzący zajęcia, 
członkowie zespołu ewakuacyjnego, 
obsługa szkoły 
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Środki, 
które należy 
zastosować 

Zasady wykonania Odpowiedzialni za wykonanie 

Ewakuacja  
z I i II piętra, 
piwnica 

Młodzież przebywająca w 
pomieszczeniach I i II piętra 
opuszcza budynek szkoły schodami  
i dwoma wyjściami udaje się na plac 
szkolny, zgodnie z planem 
graficznym – wyznaczonej drogi 
ewakuacyjnej 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w tych 
salach, członkowie zespołu 
ewakuacyjnego, obsługa szkoły 

Ewakuacja  
z parteru 

Młodzież przebywająca w 
pomieszczeniach parteru opuszcza 
budynek wyjściem głównym i 
bocznym – jak na planie graficznym 
według oznaczonej drogi 
ewakuacyjnej. Młodzież 
przebywająca na zajęciach 
wychowania fizycznego, na holu 
szkoły, opuszcza pomieszczenie 
wyjściem głównym (bocznym) 
zgodnie z planem graficznym 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w tych 
salach, członkowie zespołu 
ewakuacyjnego, obsługa szkoły 

Ewakuacja 
mienia 

Po przeprowadzeniu ewakuacji 
uczniów w wypadku sprzyjających 
warunków należy przeprowadzić 
ewakuację mienia wg kolejności: 

– cenne dokumenty, 

– cenniejsze urządzenia i 
pomoce naukowe. 

Mienie należy przenieść w miejsce 
wskazane przez prowadzącego 
ewakuację 

Personel administracyjny odpowiedzialny 
za poszczególne pomieszczenia. 
Prowadzący akcję: dyrektor, wicedyrektor, 
kierownik administracyjny. Pracownicy: 
woźne, dozorca, sprzątaczki 

Miejsce 
docelowe:  
boisko 
szkolne, plac 
parkingowy 
za halą 
sportową 

Po wyprowadzeniu młodzieży z 
budynku należy  sprawdzić 
obecność, tj 

- nauczyciele (opiekunowie) 
ustawiają uczniów w kolumny 
czwórkowe oraz sprawdzają stan 
osobowy podopiecznych, 

- nauczyciele (opiekunowie) 
meldują kierownikowi/zastępcy 
akcji o bezpiecznym 
wyprowadzeniu uczniów z obiektu i 
podają stan osobowy klasy 

Nauczyciele prowadzący zajęcia, 
członkowie zespołu ewakuacyjnego, 
obsługa szkoły 

 

                                                                                                                                   Dyrektor Szkoły 

                                                                                                                                  dr Grażyna Dzida 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


