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WSTĘP 

 
Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i 

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza 

obiektami należącymi do tych jednostek zapewnia Dyrektor Szkoły. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ 

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw/Dz.U.z 2016r.,poz.35/  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r., 

poz.60/. 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. 

    Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze     

w związku z ustawą/.  

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. 

U. Nr 35, poz.230 z p. zm./ 

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/. 

7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

8. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod 

działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1493). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

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

zm.) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 

532). 

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

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516 ze 

zm. w 2014 r., poz. 1150). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. 

Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) 

18. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 

26, poz. 226).  

19. Program Wychowawczo–Profilaktyczny ZSS w Bielsku Podlaskim. 

20. Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II Ministra Bielsku Podlaskim. 

21. Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie podawania leków uczniom na 

terenie szkoły lub przedszkola. 

22. Ustawa z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2012 poz. 1265 ze zm.). 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/215/1408
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/215/1408
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/161/968
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/161/968
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1. REGULAMIN BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW 

W SZKOLE 
 

 

1.1. Bezpieczeństwo i higiena 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

 Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa, 

 Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

 przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą 

następne zajęcia, 

 podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem 

bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły, 

 wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela, 

 po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubierać się i opuścić szkołę, 

 respektować regulaminy pracowni przedmiotowych, 

 o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce 

szkolnej. 

3. Uczniowie nie mogą: 

 zapraszać do szkoły osób obcych, 

 nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, 

 pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu, 

 siadać na parapetach, 

 przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, 

 niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną, 

 uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

 

4. Nauczyciele są zobligowani do: 

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole, w czasie wycieczek, 

konkursów imprez okolicznościowych, zawodów sportowych zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i regulaminami, 

 indywidualnego wypełniania comiesięcznych kart monitorowania zachowania uczniów w 

czasie przerw, w czasie lekcji, absencji uczniów/wg opracowanych wzorów/ oraz 

przedstawienie pedagogowi szkoły. 

 

 

1.2. Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie 

trwania zajęć i po ich zakończeniu 

 

1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych ( 15 

minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 15 minut po zakończeniu swoich zajęć z 

wyjątkiem uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej). 

2. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań i SKS mogą przebywać na terenie 

szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. 

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

dyrektora. 
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4. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania 

tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć. 

5. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno – zimowym uczniowie przebywają 

na korytarzach szkolnych, natomiast w okresie wiosenno – letnim mogą opuścić budynek 

szkolny i przebywać na dziedzińcu szkolnym pod opieką pełniącego dyżur nauczyciela. 

6. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie. 

7. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu 

szkoły.  

8. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii powinni przebywać w świetlicy szkolnej lub 

w bibliotece. 

9. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na 

zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela. 

 Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły  

(wycieczki, rajdy, biwaki, kino, inne) 

 Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność. 

 Co najmniej 2 dni przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” 

zgodnie z regulaminem wycieczek. 

10. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Statutu Szkoły i godnie ją reprezentuje. 

11. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych 

mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły. 

12. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych 

przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko 

w przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania). 

13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i 

estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w 

sanitariatach. 

14. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania. 

15. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw obowiązuje zakaz biegania również na 

korytarzach szkolnych. 

16. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie 

zobowiązani są zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub 

kierującego akcją ewakuacyjną. 

17. Na czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 

18. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków. 

 

1.3. Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego 

 

1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem pomieszczeń 

gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą a także 

pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy 

i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń 

podane są w odrębnych regulaminach. 

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom  

i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda 
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powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została 

rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

niezwłocznego jej pokrycia. 

5. Zachowanie w szatni:  

a. uczniowie mogą przebywać w szatni w celu  pozostawienia lub pobrania odzieży 

wierzchniej, 

b. uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w 

szatni. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za odzież pozostawioną poza szatnią. 

 

1.4. Regulamin sali gimnastycznej i boiska szkolnego 

 

1. W sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie mają lekcje 

wychowania fizycznego. 

2. Obowiązuje zmiana obuwia i strój sportowy. 

3. Szatnie służą wyłącznie do przebierania się. Zabrania się przesiadywania uczniów w 

szatniach. Uczniowie niećwiczący nie przebywają w szatni, lecz na terenie sali lub boiska 

pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego. 

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie wychodzą na boisko szkolne lub wchodzą do sal 

gimnastycznych tylko pod opieką nauczyciela. 

5. Zabrania się samodzielnego wychodzenia w czasie przerwy na salę gimnastyczną. 

6. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje poszanowanie mienia szkolnego oraz cudzej 

własności. 

7. Zabrania się uczniom wchodzenia do magazynu sportowego bez zezwolenia nauczyciela. 

8. Każdy wypadek mający miejsce w sali gimnastycznej i na boisku podczas przerwy i w 

czasie lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni kosztowne przedmioty. 
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2. STRATEGIE ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W SZKOLE.  

 

PROCEDURY OGÓLNE 
 

Procedury i strategie to narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące 

sytuacje wychowawcze. Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały i zachowania 

ucznia spoczywa na nauczycielach. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania 

problemu i podejmowania oddziaływań profilaktycznych (uprzedzających), wychowawczych 

(interwencyjnych), a czasami także resocjalizacyjnych (naprawczych). Strategie są strukturą 

dynamiczną. 

 

2.1  Ogólny schemat zarządzania kryzysem w szkole 

 

Ogólny schemat reagowania na różne zdarzenia kryzysowe: 

 okres przed kryzysem – działania uprzedzające; 

 okres kryzysu i bezpośrednio po kryzysie – działania interwencyjne; 

 później – działania naprawcze. 

Działania uprzedzające: 

 zebranie informacji o skali zjawisk mających wpływ na powstanie kryzysu (identyfikacja 

potencjalnych ofiar, czynników spustowych, in.); 

 poznanie dostępnej infrastruktury pomocy; 

 poznanie skutecznych i dostępnych form pomocy; 

 opracowanie planu kryzysowych działań wg. Algorytmu, w tym procedur powiadamiania, 

ochrony i wsparcia psychicznego; 

 praktyczne uzgodnienie form i zasad współpracy z potencjalnymi partnerami – 

uzgodnienie planów kryzysowych z poszczególnymi służbami (policją, strażą pożarną, 

wydziałem zarządzania kryzysowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego in).; 

 wyznaczenie członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego; 

 ustalenie lokalizacji zbierania się SZK; 

 rozpoznanie potrzeb szkoleniowych kadry; 

 przeszkolenie i ćwiczenia w zakresie stosowania procedur, działań wynikających z 

planów kryzysowych; 

 wizualizowanie procedur, planów, inne formy promocji – druk plakatów, ulotek, 

skryptów; 

 przygotowanie zarządzających szkołą oraz SZK do działań w kryzysie; 

 „oswajanie” z psychologicznymi konsekwencjami narażenia na stres pourazowy, 

przekazywanie sugestii co do roli wzajemnej pomocy, pomocy specjalistycznej, ryzyka 

zachowań, reakcji destrukcyjnych. 

Działania interwencyjne: 

 ochrona, kierowanie, łączenie; 

 działania formalne – powiadamianie organów nadrzędnych; 

 zebranie Szkolnego Zespołu Kryzysowego; 

 gromadzenie informacji o zdarzeniu, wstępna diagnoza; 

 koordynowanie napływających informacji; 

 inwentaryzacja problemów; 

 szacowanie priorytetów, nadawanie rangi: umiarkowanie ważne / bardzo ważne / 

ekstremalnie ważne; 
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 ocena potrzeb; 

 informowanie; 

 koordynowanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich, oferowanej pomocy; 

 doraźna pomoc psychologiczna –tj. spotkanie z osobami, które doświadczyły traumy, 

celem jego jest rozbrojenie ostrych reakcji kryzysowych, osłabienie napięcia. 

Działania naprawcze: 

 koordynacja współpracy z innymi zaangażowanymi w działania instytucjami; 

 ocena potrzeb – ustalenie w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na stan psychiczny ludzi 

(uczniowie, personel, rodzice) i funkcjonowanie szkoły; 

 opracowanie programu poradnictwa kryzysowego adresowanego do poszczególnych grup 

–w tym uczniów i rodziców; 

 koordynacja pracy osób zaangażowanych w pomaganie poszkodowanym: 

- rozdzielanie zadań, 

- monitorowanie stresu, 

- budowanie powiązań, 

- gromadzenie i udostępnianie materiałów, 

- stałe gromadzenie informacji zwrotnych o efektywności działań; 

 kierowanie do specjalistów. 

 

2.2. Realizatorzy działań kryzysowych.  Zadania poszczególnych instytucji. 

Realizacja wszelkich działań kryzysowych dotyczy bezpośrednio zaangażowanych w 

kryzys placówek, jak i instytucji nadzorujących, interweniujących i wspierających. Dyrektor, po 

zebraniu informacji o skali kryzysu, podejmuje decyzję o uzyskaniu pomocy z zewnętrznych 

zasobów. 

1. Szkoła (obszar działań wewnątrzszkolnych): 

  powołanie Szkolnego Zespołu Kryzysowego; 

  opracowanie lub adaptacja znanych procedur na wypadek konkretnych zdarzeń; 

  omówienie poszczególnych procedur w ramach innych zespołów szkolnych; 

  podejmowanie działań interwencyjnych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, 

psychologa – niezwłoczne reagowanie na krytyczne zdarzenia wychowawcze; 

 zwracanie się po pomoc i interwencję do instytucji wymiaru sprawiedliwości, wojska, 

OC, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego (wg kompetencji 

służb); 

 podejmowanie współpracy z placówkami wsparcia ogólnego i specjalistycznego; 

 organizowanie szkolnych form pomocy i wsparcia (np. udzielanie konsultacji 

pedagogicznych, zajęć socjoterapeutycznych, in.); 

     2. Placówki wsparcia ogólnego (Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, PPP , in.): 

 wsparcie w działaniach kryzysowych wg kompetencji; 

 nadzór merytoryczny; 

 badanie, monitorowanie skuteczności; 

 edukacja; 

 organizowanie treningów; 

 koordynowanie wsparcia specjalistycznego. 

 

 

 

 



11 

 

2.3. Zakres obowiązków pracowników szkoły, na wypadek krytycznych zdarzeń szkolnych 

 Pielęgniarka,(jeśli jest dostępna): 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 zgłaszanie potrzeb pomocy medycznej (wg. oceny zagrożenia życia, zdrowia); 

 aranżowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali; 

 udzielanie uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą 

incydent; 

 przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji, poszkodowanych. 

Wychowawca, inni nauczyciele: 

 powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to właściwe); 

 niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy 

i zawiadomienie o tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego szkołę; 

 eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych do miejsca udzielania 

pomocy; 

 monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym; 

 towarzyszenie uczniom rannym, chorym; 

 angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne lub pożądane formy aktywności (w 

zależności od rodzaju zdarzenia); 

  zmniejszanie dolegliwości skutków (w okresie po zdarzeniu). 

Pedagog, psycholog: 

 koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie 

zapotrzebowania wsparcia w tym zakresie; 

 stałe udzielanie informacji – informacja jest podstawową formą pomocy w sytuacji 

krytycznej; 

 pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami; 

 kontaktowanie się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad uczniami; 

 prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy; 

 informowanie rodziców / opiekunów prawnych o konieczności udzielania pomocy 

     i zachęcanie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą; 

 pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenie 

kryzysowe; 

 pomoc pracownikom szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie 

kryzysowe. 

Sekretariat szkoły: 

 zawiadamianie członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, terminach 

spotkań; 

 kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji o 

topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji; 

 kierowanie wszelkich telefonów, zapytań od mediów do dyrektora szkoły / instytucji 

wyznaczonej do kontaktów z mediami. 

 

2.4. Schemat postępowania działań interwencyjnych 

Dyrektor: 

 ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia; 

  pozyskuje kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem 

jak zdarzenie się zaczęło). 

  w uzasadnionych sytuacjach – powiadamia Policję (997, 112), straż pożarną (998,112), 

pogotowie ratunkowe (999, 112),  
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 rozpoczyna realizację szkolnych procedur: ewakuacji, przeciwpożarowej, bombowej, inne 

(w zależności od zdarzenia); 

  powołuje Szkolny Zespół Kryzysowy; 

  w uzasadnionych sytuacjach – wzywa placówkę wsparcia (np. PPP) Centrum 

Zarządzania Kryzysowego;  

 zawiadamia przez ogłoszenie lub w inny dostępny sposób personel szkoły; 

 chroni (odizolowuje) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo; 

 podejmuje działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi; 

 upewnia  się, że wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni; 

 zarządza kontrolę wejść/wyjść w szkole; 

 utrzymuje  kontakt z personelem szkoły, aby monitorować sytuację; 

 kieruje uczestnikami zdarzeń; 

 na bieżąco zawiadamia jednostkę policji / straży pożarnej o przebiegu zdarzeń, monituje 

o zmianach; 

 zbiera świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe; 

 zbiera kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań; 

 organizuje udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym (zapewniając 

bezpieczeństwo uczestnikom); 

 kontroluje obecność uczniów i personelu; 

 wyznacza osobę do zawiadamiania rodziców / opiekunów prawnych uczniów; 

 zleca zabezpieczenie miejsca zdarzeń, śladów; 

 współpracuje z policją lub odpowiednimi służbami w rozwiązaniu problemu; 

 kieruje współpracą personelu ze służbami; 

 zawiadamia służby interweniujące, personel, rodziców/opiekunów o ustabilizowaniu 

sytuacji; 

 inicjuje działania naprawcze. 

 

2.5. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej 

1. Dyrektor szkoły może nawiązać współpracę z przedstawicielami mediów zanim nastąpi 

kryzys; 

2. Współpracuje z Wydziałem Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia przy Starostwie 

Powiatowym i Szkolnym Zespołem Kryzysowym w przygotowywaniu oficjalnych 

komunikatów dla mediów; 

3. Dyrektor szkoły wyznacza osobę spośród personelu szkoły lub zespołu kryzysowego, 

odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami; 

4. Wyłącznie osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły przekazuje informacje do mediów; 

5. Dyrektor szkoły wyznacza miejsce, z którego będą udzielane informacje podczas kryzysu; 

6. Należy zwróć uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje od wyznaczonego 

personelu i nie „werbowali” rozmówców spośród uczniów. 
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3. Procedury kryzysu wychowawczego 

    3.1.  Procedura postępowania w przypadku kryzysu wychowawczego 

1. Dyrektor powołuje zespół kryzysowy, który ocenia emocjonalne, poznawcze, 

behawioralne aspekty reakcji kryzysowych, ustala zasady kontaktowania się z osobami 

czy grupami zaangażowanymi w kryzys, w tym: strategię kontaktowania się z mediami. 

2. Dyrektor wybiera osobę do kontaktowania się z mediami. 

3. Zespół identyfikuje główne problemy.  

4. Dyrektor organizuje posiedzenia rady pedagogicznej i dba o rzetelne jej protokołowanie. 

5. Zespół wyraźnie i jasno nazywa rzecz po imieniu: mówi o agresji, przemocy, znęcaniu 

się, dręczeniu, wyzywaniu, molestowaniu seksualnym, kłamstwach (a nie ogólnie 

o „złym zachowaniu”, „haniebnym postępku”, „nieodpowiednim zachowaniu”) oraz 

wskazuje konkretne zasady, reguły i prawa, które zostały naruszone bądź złamane. 

6. Zespół wskazuje konsekwencje, jakie kryzys przynosi wszystkim grupom społeczności 

szkolnej (nie tylko uczniom). 

7. Zespół zachęca osoby, które wyrządziły szkody (jeżeli są obecne), do myślenia o 

zadośćuczynieniu. 

8. Zespół ustala z radą pedagogiczną sposoby pracy nad metodami zapobiegania w 

przyszłości takim sytuacjom, w których problemy wychowawcze, sytuacje trudne, 

osiągną rozmiary kryzysu. 

9. Dyrektor/wicedyrektor jest zawsze gotowy na otwartą rozmowę z nauczycielami o 

problemach zgłaszanych przez uczniów. 

 

3.2. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji (Poprzez zakłócenie toku lekcji należy 

rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, 

spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na 

normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z 

informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu 

szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o 

zaistniałej sytuacji. 

2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten zobowiązany jest do 

udzielenia nauczycielowi pomocy. 

3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i 

ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali 

lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych 

przypadkach do gabinetu dyrektora/wicedyrektora. 

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania 

w zależności od popełnionego wykroczenia 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, na wniosek 

pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do 

szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach 

postępowań, należy postępować według tych procedur. 
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8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których 

uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie). 

3.3. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia 

1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając 

perswazji słownej lub fizycznej. 

2. Powiadamia wychowawców uczniów o zdarzeniu. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka 

zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie 

wniosków) 

4. Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 

poszkodowany), przechowuje ją w zeszycie wychowawcy. 

5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca zgłasza sprawę do pedagoga szkolnego i dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

7. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/wicedyrektorem szkoły 

uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły. 

8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat 

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji. 

3.4. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły 

1. Zgłoszenie aktu wandalizmu do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora/wicedyrektor szkoły przez nauczyciela lub 

wychowawcę.  

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców i pedagoga szkolnego.  

5. Wobec ucznia stosuje się sankcje zgodne ze statutem szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja, decyduje 

dyrektor/wicedyrektor. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej 

w zeszycie wychowawcy. 

3.5. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników, 

agresja słowna 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu 

i powiadomienie wychowawcy.  

2. W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadomienie rodziców i pedagoga.  

3. Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem – kontrakt.  

4. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system kar zawartych 

w statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej 

w zeszycie wychowawcy. 

3.6. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły 

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, 

w razie potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika 

szkoły.  

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel 

w pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę, pielęgniarka 

powiadamia pogotowie ratunkowe. 
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3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca rodziców ucznia 

poszkodowanego.  

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia 

wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki.  

5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację 

dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły, sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 

6. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, 

w szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny. 

7. Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów.  

8. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

9. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej 

w zeszycie wychowawcy. 

3.7. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły 

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, 

dyrektorowi lub pracownikowi szkoły.  

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: 

a. w przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest 

między poszkodowanym a wychowawcą. 

b. w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 

dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog. 

3. W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu stron zajścia oraz 

pedagoga. 

4. Wychowawca lub pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad 

uczniem. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

zeszycie wychowawcy. 

6. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrektor/wicedyrektor) 

powiadamiana jest Policja lub Sąd Rodzinny. 

7. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

3.8. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji na 

terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej 

1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.  

2. Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły, pedagoga 

i rodziców uczniów obu stron zajścia.  

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga, a następnie 

dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców.  

4. Wychowawca powiadamia rodziców.  

5. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej    

w zeszycie wychowawcy. 

3.9. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli (agresja 

słowna, wulgaryzmy) 

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły.  

2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i opracowanie planu pracy z uczniem, w 

porozumieniu z pedagogiem.  

4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia Policję. 
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5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

zeszycie wychowawcy. 

3.10. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczycieli 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor powiadamia Policję.  

3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.  

4. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej 

w zeszycie wychowawcy. 

 

 3.11. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem 

ucznia. 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów 

przemocy fizycznej u ucznia, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie wychowawcę lub w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoły. 

2. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez 

dyrektora, sporządzając odpowiednią notatkę: 

Dnia ..................... na ciele dziecka ............................. stwierdzono krwawe 

wybroczyny w okolicach ..........................., zasinienia w okolicach ....................  

3. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem. 

4. Na pytanie co się stało dziecko (nie) odpowiada „...................................” (Pisze się co 

mówi dziecko, ta notatka powinna znaleźć się w zeszycie wychowawcy). 

5. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie 

ratunkowe i powiadomić policję. 

6. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia 

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Następnie osoby rozmawiające z uczniem 

sporządzają notatkę ze zdarzenia. 

7. W szczególnych przypadkach zawiadamiana jest Policja oraz Sąd Rodzinny (wniosek o 

wgląd w sytuację rodzinną). 

8. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej 

w zeszycie wychowawcy. 

3.12. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje 

zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole. 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi powód przybycia 

i okazuje się legitymacją służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie 

policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane 

w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych 

czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu 

policji, celem uczestniczenia w czynnościach. 
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6. Dyrektor/wicedyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach 

względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego 

sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 

wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego do uczestnictwa 

w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji. 

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje 

nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności 

wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu policja odwozi 

ich do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie 

Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego. 

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia na terenie 

szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy. 

3.13. Procedura postępowania dyrektora/wicedyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku 

uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły. 

1. Dyrektor/wicedyrektor lub pedagog przyjmuje do wiadomości informację 

o przestępstwie (wykroczeniu), zapewnia dyskrecję przekazującemu informację poprzez 

wysłuchuje go bez świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. 

Odnotowuje personalia uczestników i świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić 

niezwłocznie policję. 

2. Zapewnia, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

3. Bez zbędnej zwłoki sprawdza w dostępny sposób wiarygodność informacji, jeżeli uczeń 

podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków należy 

uwiarygodnić informacje, 

4. Sprawdza, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie 

zajęć szkolnych jego uczestników. 

5. W rozmowie z pokrzywdzonym ustala liczbę sprawców i ich dane personalne. 

6. Nie nagłaśnia zdarzenia. 

7. W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne 

i możliwe, należy zatrzymać do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego 

sprawcę (ów), konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich 

zajęć szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. O fakcie 

zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych.  

8. Nie należy zatrzymywać na „siłę” sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu 

spowodować, by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy lub 

nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia policji. 

9. Jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych 

pomieszczeniach. 

10. Ofiarę należy odizolować od sprawców. 

11. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do 

popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć. 

12. Wykonać ewentualne czynności przez przejmującego sprawę policjanta. 

13. Zakazy: 

 Nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do 

pojednania itp. 

 Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.  
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3.14. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego na wniosek 

pokrzywdzonego na terenie szkoły. 

1. Ściganie na wniosek pokrzywdzonego, w tym przypadku wszczęcie postępowania przez 

Policję uzależnione jest od woli pokrzywdzonego. W przypadku tych kategorii 

przestępstw pokrzywdzony składa wniosek do protokołu, a po jego złożeniu 

przestępstwo ścigane jest tak, jak z urzędu. Wycofanie przez pokrzywdzonego wniosku o 

ściganie jest bezskuteczne. 

2. Dyrektor/wicedyrektor lub pedagog przyjmuje do wiadomości informację o 

przestępstwie (wykroczeniu), zapewnia dyskrecję przekazującemu informację poprzez 

wysłuchanie go bez świadków (o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

3. Dyrektor/wicedyrektor odnotowuje godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę 

ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 

4. Dyrektor/wicedyrektor zapewnia w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską 

pokrzywdzonym. 

5. Dyrektor/wicedyrektor bez zbędnej zwłoki sprawdza w dostępny sposób wiarygodność 

informacji, w tym: 

 jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków 

uwiarygodnić informację, 

 sprawdza, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w 

trakcie zajęć szkolnych jego uczestników, 

 nie nagłaśnia zdarzenia. 

6. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego, 

relacjonuje im zdarzenie i uzgadnia z nimi czy będą chcieli zgłosić sprawę Policji. 

7. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy ich 

poinformować, jakie środki podejmie szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia. 

8. Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 

 w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia 

środki przewidziane w statucie szkoły. 

 w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wcześniej problemy i łamał normy 

społecznego zachowania, a zdarzenie którego się dopuścił nosi cechy postępującej 

demoralizacji, szkoła powinna sporządzić na tą okoliczność wystąpienie do sądu 

rodzinnego lub Policji. 

 

3.15. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

1. Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski każdy pracownik szkoły, który powziął 

wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, 

w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości 

udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki 

szkolnej), zawiadamiając zaraz potem dyrektora/wicedyrektora. 

3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę 

uczącego w najbliższej sali. 

4. Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego pedagogowi, 

dyrektorowi/wicedyrektorowi, który już bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy. 

5. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin 

lub szkicu, 

6. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (wieczorki, dyskoteki itp.), gdy 

nie ma dyrektora/wicedyrektora szkoły, nauczyciel decyduje sam o postępowaniu. 
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7. W każdym trudniejszym przypadku nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe oraz 

telefonicznie powiadamia dyrektora/wicedyrektora, następnie zawiadamia rodziców, 

8. Jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki (biwaku)- wszystkie stosowne decyzje 

podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

9. Osoba odpowiedzialna powiadamia rodziców ucznia. 

10. O każdym wypadku dyrektor/wicedyrektor zawiadamia niezwłocznie:  

 inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 organ prowadzący szkołę. 

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty. 

12. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, pogryzienia przez psa zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

3.16. Procedura podawania leków na terenie szkoły przez pielęgniarkę, nauczyciela.  

1. Podawaniem leków w szkole zajmuje się pielęgniarka szkolna w godzinach swojej pracy.  

2. Podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego 

podawania mu leków w szkole powinno być poprzedzone dostarczeniem przez 

rodziców/opiekunów prawnych/ przed przyjęciem do placówki informacji: 

 na jaką chorobę dziecko cierpi, 

 jakie leki zażywa na zlecenie lekarza, w tym nazwa leku i sposób dawkowania, 

a także złożeniem: 

 zlecenia lekarskiego na podawanie leku, 

 pisemnego upoważnienia dla pielęgniarki/nauczyciela do podawania leku/Załącznik Nr1, 

Załącznik Nr 2/. 

3. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich.  

 

4. W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej, w sytuacji gdy stan zdrowia 

dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności /np. kontroli poziomu cukru we 

krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę/, 

czynności te mogą wykonywać również inne osoby /w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel/, 

jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie. 

 

5. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia 

medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców/opiekunów 

prawnych/ uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz 

zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki muszą mieć formę umowy 

pisemnej pomiędzy rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka przewlekle chorego a 

pracownikiem szkoły. Nauczyciel szkoły może podać leki dziecku z chorobą przewlekłą na 

podstawie pisemnego upoważnienia rodziców (załącznik 2) po wcześniejszym wyrażeniu zgody 

na piśmie (załącznik 3), w sytuacji nieobecności pielęgniarki szkolnej.  

6. W przypadku innych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez dziecko, np. gdy dziecko 

skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy nie 

zagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem 

rozwijającej się choroby, należy zawiadomić rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka o 

zaistniałej sytuacji. Najczęściej jest to prośba do rodziców /opiekunów prawnych/ o przybycie po 

dziecko do placówki i zalecenie odbycia konsultacji lekarskiej. W przypadku gdy 
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rodzice/opiekunowie prawni/ nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z placówki, mogą 

upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”. 

7. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie 

ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice/opiekunowie prawni/ i dyrektor 

placówki. 

 

8. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców/opiekunów 

prawnych/ pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, a pod jej nieobecność, nauczyciela lub 

dyrektora. 

 

9. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie powinni 

podawać leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, 

antybiotyków, o co proszą, a nawet wymuszają rodzice. Nigdy nie wiadomo, jaka będzie reakcja 

dziecka na dany lek, a w razie ewentualnych komplikacji należy liczyć się z konsekwencjami 

zdrowotnymi dla dziecka i prawnymi dla nauczyciela. 

 

10. Pielęgniarka podaje leki wyłącznie na podstawie dostarczonego zlecenia lekarskiego 

zawierającego informację: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki zażywa ( nazwa leku i 

sposób jego dawkowania, ew. okres leczenia) oraz pisemnego upoważnienia jej przez rodziców 

do podawania dziecku zleconych leków.  

11. Wszystkie zlecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać 

zarejestrowane przez pielęgniarkę szkolną i przekazane przez rodziców pozostawać w 

oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.  

13. Zgodnie z ustaleniem z Dyrekcją Szkoły pielęgniarka przygotowuje poszczególne dawki 

leków w odpowiednio oznakowanych, indywidualnych dla każdego ucznia pojemnikach 

nauczycielowi/wychowawcy.  

14. W sytuacji, gdy leki nie mogły być przygotowane j.w. przez pielęgniarkę Dyrekcja wyznacza 

pracownika do przygotowania leków.  

15. Leki muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla wychowanków 

tj. w zamkniętej szafie w Gabinecie Medycznym.  

 

3.17. Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły /zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i  

opiekuńczego/. 

Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

1.Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach 

wynikających z planu lekcji na 15 min przed rozpoczęciem zajęć/. 

2.Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za  

bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy. 

3. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 7.00 do godziny 16.00 

w zależności od czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych. 
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Odbiór dzieci ze szkoły: 

1.Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców/prawnych 

opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły, 

zawierającą również informacje o osobach uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły/Załącznik 

nr 4/. 

3. Wydanie dziecka innym osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku 

pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów /Załącznik nr.5/. 

4. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie 

dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom na początku każdego roku 

szkolnego. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nieujęte w oświadczeniu- 

po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest napisać 

oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. 

6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka zgodnie z pkt 5 powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana 

nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować 

się z rodzicami dziecka. 

7.Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem 

środków odurzających. 

8.W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na  

nietrzeźwość należy: nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, wezwać do szkoły 

drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, 

a nietrzeźwy odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym 

fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać  

policję. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia. 

9.W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka; 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić 

policję; 

 nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

6.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu. 

7.Gdy rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów 

odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub 

nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia. 

8.Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) 

z zajęć lekcyjnych. Bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu 

lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest w 

pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia. 

9.W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma 

wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic 

osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez 

rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje 

się w dzienniku lekcyjnym. 

10.Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 

w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.  

11.Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze  
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szkoły. 

12. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót 

dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej 

stosownego oświadczenia (Załącznik nr 6). 

13.Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym 

oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie). Wychowawca 

informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie. 

14.Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także 

jego niepełnoletnie rodzeństwo. W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców 

wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie. 

 

Odbiór dziecka przez dziecko:  

14.1. Jeżeli chodzi o upoważnienie rodzeństwa, to należy dokonać w tym miejscu dodatkowego 

rozróżnienia. Trzeba bowiem zauważyć, że nie w każdym przypadku takie upoważnienie będzie 

skuteczne. 

Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c., osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 lat nie mają zdolności 

do czynności prawnych a więc nie mają prawa do dokonywania czynności prawnych. 

W omawianym przypadku będzie to oznaczało brak zdolności bycia podmiotem upoważnienia do 

odbioru dziecka ze szkoły i faktycznej realizacji tego upoważnienia. W związku z tym do 

upoważnienia osoby o ograniczonej w zdolności do czynności prawnych (a więc osoby, która 

ukończyła lat 13) wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – na podstawie 

odpowiedniego stosowania art. 17 k.c. Z kolei upoważnienie dziecka, które jeszcze nie ukończyło 

lat 13 będzie prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z mocy prawa 

nieważne (art. 14 § 1 k.c.). 

14.2. Oczywiście mogą wystąpić sytuacje, kiedy rodzice będą domagać się ażeby dziecko 

młodsze mogło być odbierane przez rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13 lat. Wówczas 

należy uznać, że decyzja rodziców jest realizacją ich władzy rodzicielskiej. Jednakże należy 

wówczas poinformować rodziców o regulacjach prawnych w tym zakresie, oraz o tym, że pełna 

odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.W 

związku z tym dyrektor szkoły powinien uzyskać od rodziców szkoły wyraźne oświadczenie woli 

w przedmiotowym zakresie.  

14.3. Należy zauważyć, że na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dziecko w wieku do 7 lat, poza 

strefą zamieszkania, może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co 

najmniej 10 lat. Na drodze publicznej dzieckiem w wieku do 7 lat może zatem zaopiekować się 

także dziecko, które ukończyło 10 lat i mogą razem przebyć drogę ze szkoły do domu. Trzeba 

jednak stwierdzić, że z przepisów dotyczących regulacji ruchu drogowego nie wynikają jeszcze 

zasady dotyczące prawa do odbioru dzieci ze szkoły lub placówki oświatowej. Rodzice dziecka 

powinni respektować obowiązujące zasady odbierania dzieci uczęszczających do szkoły, 

określone w statucie szkoły. 

15.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze 

szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią. 

16.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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3.18 Bezpieczeństwo podczas przewozu dzieci i młodzieży do i ze szkoły. 

Za przewóz dzieci i młodzieży, dalej zwanych uczniami do szkół odpowiedzialne są gminy. 

Gminy przewożące uczniów stosują różne rozwiązania w zakresie organizacji transportu. 

Większość z nich korzysta równocześnie z transportu własnego i podnajmowanego oraz 

komunikacji publicznej.   

       Stąd też władze gminy, które prywatnym przedsiębiorcom transportowym, wyłonionym  

w drodze przetargu zleciły przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, obowiązane są 

wydać stosowne zezwolenia na realizację linii regularnej specjalnej.  

1. Opiekę nad uczniami sprawują: 

a) Rodzice:  

-na przystankach podczas oczekiwania na przyjazd autobusu,  

-po wyprowadzeniu uczniów z autobusu na docelowym przystanku;  

b) Opiekun:  

-podczas wsiadania uczniów do autobusu na wyznaczonych przystankach,  

-w trakcie jazdy,   

-podczas wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły i wyznaczonego przystanku; 

c) Szkoła:  

- z chwilą przybycia uczniów do budynku szkolnego do czasu jego opuszczenia. 

2. Przystanek powinien być:  

a)zlokalizowany w zatoce pod zadaszeniem lub w miejscu oddalonym od dróg o dużym 

nasileniu ruchu,  

b)specjalnie oznaczony,  

c)pojazd (autobus) powinien podjechać tak, aby drzwi do wsiadania znajdowały się od 

strony chodnika (pobocza, drogi); 

3. Organizacja czasu oczekiwania uczniów na odjazd w szkole:  

a)uczniowie dowożeni i dojeżdżający oczekują na zajęcia i na odwiezienie 

w wyznaczonym miejscu przez szkołę (np. świetlica, czytelnia), 

b)w wyznaczonym miejscu zawsze powinien przebywać wyznaczony nauczyciel, który  

odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.  

  

4. Obowiązki opiekuna (nauczyciela) podczas przejazdu do szkoły:  

a)na każdym przystanku opiekun wysiada z pojazdu (autobusu) i wprowadza  

uczniów do środka zgodnie z listą obecności (w tym momencie przyjmuje pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych),  

b)po dojechaniu na wyznaczone miejsce pojazdu (autobusu) do szkoły (po stosownym 

dokonaniu manewrów- np. zawracania) opiekun odprowadza ich parami (w kolumnie  

dwójkowej) do wyznaczonego miejsca w budynku i przekazuje dyżurującemu 

nauczycielowi, opiekunowi świetlicy, wychowawcy;  

5. Obowiązki opiekuna (nauczyciela) podczas odjazdu ze szkoły:  

a)po dojechaniu pojazdu (autobusu) na wyznaczone miejsce (po stosownym dokonaniu  

manewrów- np. zawracania) nauczyciel, który sprawował opiekę nad uczniami w szkole,  

odprowadza ich parami (w kolumnie dwójkowej) i przekazuje opiekunowi;  

b)opiekun przyjmuje uczniów od nauczyciela, sprawdza stan liczbowy według listy  

obecności i nakazuje zająć miejsca siedzące;  

c)opiekun zajmuje miejsce przy drzwiach i daje sygnał dla kierowcy o rozpoczęciu jazdy; 

d)opiekun podczas jazdy zapewnia bezpieczeństwo jadącym, m.in. poprzez egzekwowanie 



24 

 

wykonywania obowiązków przez przewożonych uczniów;  

e)po dojechaniu do każdego przystanku opiekun wysiada pierwszy i zezwala na wysiadanie 

uczniów. Jeżeli są uczniowie najniższych klas szkoły podstawowej, którzy muszą przejść 

na druga stronę ulicy, opiekun ich przeprowadza w szyku zwartym przez przejście. 

 

 

4. INNE KRYZYSY W SZKOLE - WYBRANE ZDARZENIA 

4.1.  Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły 

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie 

ewakuowanego odcinka. 

3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych. 

4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch 

rozpoczynają osoby ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu 

zamykają osoby sprawne fizycznie. 

5. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu 

ewakuacji. 

6. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez 

okna. 

7. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpośrednio za nim 

znajdowały się osoby najsłabsze fizycznie, grupę zamykają odpowiedzialni uczniowie, 

którzy mogą, w razie potrzeby, wesprzeć słabszych. 

8. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi. 

9. Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz. 

10. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy 

obecności.  

11. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić 

służby ratownicze. 

4.2. Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły 

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić 

sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast 

zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej 

pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny 

(5 krótkich dzwonków).  

4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego 

znajdującego się w budynku. 

6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej ewakuacja odbywa się zgodnie 

z procedurami 

7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 

8. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego 

akcją. 

9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu. 
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10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa 

wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny 

sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną 

ostrożność. 

13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne 

wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji 

pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza 

widoczność. Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta 

zasłonić np. wilgotną chustką. 

14. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń. 

15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas 

działaniach. 

4.3. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 

1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej 

choroby zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora 

sanitarnego. 

3. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania. 

   4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły 

i uczniów. 

6. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy  SANEPID-u 

w Bielsku Podlaskim. 

7. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych 

lub pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim. 

 

4.4. Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych 
1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami.  

2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły nie 

udziela wywiadów. 

3. Osoba kontaktująca się z mediami przygotowuje wypowiedzi, m.in. na następujące pytania: 

 Dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej? 

 Jakie są lub mogą być jej skutki? 

 Kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą? 

 Kto może na tym zyskać, a kto stracić? 

 Czy może dojść do zaostrzenia sytuacji?  

 Czy możliwe są reperkusje polityczne? 

 Czy kryzys jest fragmentem czegoś większego? 

4. Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wskazówek: 

 Mów pierwszy o złych wiadomościach. 

 Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz. 

 Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję. 

 Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą. 

 Analizuj dane. 

 Trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień. 
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 Pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma wizję wybrnięcia z niej.  

 Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina.  

 Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdyby były 

nieuniknione i najbardziej uzasadnione. 

 

4.5. Procedura postępowania po zakończeniu trwania kryzysu 

1. Nauczyciele i pracownicy szkoły po zakończeniu kryzysu zobowiązani są do zapewnienia 

wsparcia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Specyficzne dla interwencji kryzysowej jest 

to, że należy ją podjąć niezwłocznie po wydarzeniu, tak szybko, jak to tylko możliwe. 

2. W sytuacji kryzysowej dyrektor/wicedyrektor zobowiązany jest zwrócić się o pomoc 

psychologiczną do rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

3. Wychowawca jest osobą towarzyszącą psychologowi/psychologom w jego/ w ich 

oddziaływaniu terapeutycznym. Inni pracownicy powinni być świadomi wagi tego problemu. 

4. O czym opiekunowie powinni wiedzieć? 

 należy ucznia wysłuchać; 

 dać uczniowi emocjonalne wsparcie ułatwiające emocjonalne odreagowanie; 

 przeciwdziałać tendencjom do zaprzeczania; 

 dokonać oceny dotychczasowych sposobów radzenia sobie; 

 szukać sprawdzonych strategii działania, stworzyć plan pomocy. 

5. Czego opiekunowie powinni unikać: 

 pocieszania, dawania rad; 

 pouczania; 

 tłumienia reakcji emocjonalnych(np. zdania typu:  „będzie dobrze”, „nie płacz już”, 

„uspokój się”); 

 pospieszania w działaniu, wymuszania szybkich decyzji; 

 zbyt szybkiego podawania leków uspokajających. 

6. Normalna reakcja na sytuację kryzysową jest reakcją tzw. stresu traumatycznego – to zespół 

zachowań, reakcji emocjonalnych i myśli związanych z wydarzeniem traumatycznym. Za czas 

trwania tej reakcji jako normalnej, przyjmuje się okres uczestnictwa w zdarzeniu kryzysowym 

do około 6 miesięcy po nim. 

7. Wtedy uczniowie mogą: 

 unikać rozmów o zdarzeniu lub nadmiernie się na nim koncentrować; 

 mieć nawracające, natrętne wspomnienia, bawić się w sytuację traumatyczną; 

 miewać koszmary senne; 

 doświadczać negatywnych emocji w sytuacjach związanych ze wspomnieniem 

traumy ,„nic nie pamiętać” – psychologiczna amnezja. 

8. Ponadto można u nich zaobserwować spadek zainteresowań, regres w rozwoju, poczucie 

wyobcowania, strach przed planowaniem przyszłości, nadwrażliwość na bodźce, wspomnienia 

napadowe wywołane przez bodziec podobny, zaburzenia zachowania (agresja, picie alkoholu, 

palenie papierosów, obgryzanie paznokci itp.) 

9. Aby normalna reakcja na kryzys nie przerodziła się w chroniczną - nauczyciele, 

wychowawcy powinni zadbać o pomoc psychologa, tworzyć klimat umożliwiający mówieniu 

o rzeczach trudnych, zapewnić dzieciom/młodzieży możliwość powrotu do normalnych zajęć 

i rytmu dnia, nie bagatelizować ich przeżyć, dawać jasne wytłumaczenia sytuacji, 

być z dziećmi/młodzieżą. 
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5. PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE 

 
5.1.Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją 
1. Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, 

w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

 

5.2. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o spożywanie alkoholu lub 

innych środków odurzających na terenie szkoły lub gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa lub jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nauczyciel informuje o tym wychowawcę 

klasy i dyrektora szkoły. 

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 – przekazuje pod opiekę 

pielęgniarce szkolnej lub innemu pracownikowi szkoły. W szczególnych wypadkach po 

konsultacji z pielęgniarką wzywa lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej. 

3. Wychowawca informuje o zaistniałym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego oraz wzywa do 

szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w obecności pedagoga/psychologa 

szkolnego i/lub dyrektora szkoły. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

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

interwencji profilaktycznej należy zaproponować rodzicom skierowanie ucznia do 

specjalistycznej placówki. Z przeprowadzonej interwencji wychowawca/ pedagog sporządza 

notatkę, którą podpisują uczestnicy rozmowy. 

4. Gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

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

szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 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. 

5. Jeżeli nadal obserwuje się postępujący proces demoralizacji dziecka, a rodzice nie współpracują 

ze szkołą dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

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

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

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

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

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

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
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5.3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) 

zauważy, że uczeń pali papierosy. 

 

1. Nauczyciel interweniujący powinien poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy lub 

pedagoga/psychologa. 

2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem/psychologa) wzywa do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia 

papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub dyrektora 

szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem. Uczeń 

zobowiązuje się w formie pisemnej do niepalenia papierosów. 

4. W przypadku notorycznego łamania zakazu palenia papierosów traktowanego jako 

demoralizacja decyzją dyrektora szkoły sprawa zostaje przekazana odpowiednim organom 

(sąd rodzinny). 

 

5.4. 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 do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 

3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

5.5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

 

1. Nauczyciel interweniujący w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie 

dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel interweniujący 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 plecaka, 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 interweniujący 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 
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5.6. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia zachowań agresywnych. 

 

1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany 

zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności 

zdarzenia. 

3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy 

zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić 

(zminimalizować) efekty swojego działania. O zdarzeniu i formie zadośćuczynienia informuje 

dyrektora szkoły i rodziców. 

4. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi, wychowawca 

przeprowadza rozmowę ze sprawcą i poszkodowanym w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, 

ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. Rozmowę wyjaśniającą należy przeprowadzić 

nie łącząc ze sobą stron sporu. 

5. W przypadkach objętych przepisami kodeksu postępowania karnego stosuje się przepisy 

zawarte w tym kodeksie (przestępstwo ścigane z urzędu lub na wniosek poszkodowanego). 

 

5.7. Procedura postępowanie wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 

1. Nauczyciel interweniujący niezwłocznie powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły, 

2. Wspólnie z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) wychowawcy lub 

pedagogowi pod opiekę, 

4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia - sprawcy, 

5. Niezwłocznie w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję, w przypadku gdy sprawa 

jest z kategorii przestępstw z kodeksu karnego ściganych z urzędu lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, 

6. Nauczyciel interweniujący, wychowawca lub pedagog zabezpiecza ewentualne dowody  

przestępstwa lub przedmioty pochodzących z przestępstwa i przekazuje je  policji (np. sprawca 

rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży). 

 

5.8. Procedura postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego: 
 

1. Nauczyciel interweniujący pozostawia poszkodowanego ucznia pod opieką pielęgniarki, 

która udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia mu pomoc poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Nauczyciel interweniujący niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia. 

4. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem niezwłocznie wzywa policję  

w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5.9. Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania 

systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne bezwzględnie odnotowują wszystkim 

nieobecnym  na zajęciach uczniom nieobecność w dzienniku. 
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2. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić procedury 

związane z nieobecnościami w szkole. Rodzice składają wzór podpisu w dzienniku, 

który widniał będzie pod usprawiedliwieniem. 

3. Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych, bądź konkursach 

przedmiotowych  odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych nie zaznacza się 

nieobecności, lecz wpisuje się odpowiednio informację: „zawody”, „konkurs” (wpisu 

dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji od nauczyciela 

odpowiadającego za organizację zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych 

lub organizator, osoba zwalniająca podpisuje się w rubryce obok wpisu). 

4. Uczeń zwalniany z lekcji w trakcie ich trwania musi przedstawić pisemną prośbę 

rodziców zapisaną w dzienniczku ucznia. Ucznia zwalnia wychowawca a w 

przypadku jego nieobecności nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel zwalniający 

zatrzymuje dzienniczek ucznia do następnego dnia, odnotowuje zwolnienie w 

dzienniku lekcyjnymi podpisuje się w rubryce obok wpisu. 

5. W przypadku uskarżania się dziecka na złe samopoczucie nauczyciel kontaktuje 

ucznia z pielęgniarką szkolną. Jeżeli według oceny pielęgniarki szkolnej stan 

zdrowia ucznia jest zły nauczyciel lub pielęgniarka wzywa rodziców/opiekunów 

prawnych i powierza dziecko ich opiece. W przypadku gdy rodzice nie mogą odebrać 

dziecka, a stan zdrowia zagraża życiu wzywane jest pogotowie. W takim przypadku 

o zaistniałej sytuacji informuje się dyżurującego nauczyciela lub dyrektora. 

6. Wychowawca w terminie do 10 dni od zakończenia nieobecności ucznia w szkole 

usprawiedliwia je na postawie wpisu w dzienniczku potwierdzonego podpisem 

rodzica. Dopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica ustnie (ale 

nie telefonicznie).  Po upływie podanego terminu godziny pozostają 

nieusprawiedliwione. 

7. Rodzic jest zobowiązany ściśle współpracować z wychowawcą w celu kontroli 

frekwencji ucznia a w przypadku przedłużającej się nieobecności (powyżej 3 dni) 

poinformować wychowawcę. 

8. Wychowawca w przypadku braku informacji o przyczynach przedłużającej się 

nieobecności jest zobowiązany do kontaktu z rodzicami. 

9. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i uzupełnia miesięczne zestawienie 

nieobecności uczniów w dzienniku oraz przedstawia pedagogowi w formie „Karty 

monitorowania zachowania i nieobecności ucznia”. 

10. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  

a uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego zostaje uruchomiona procedura  

wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego  zgodnie  

z Dz.U.36.poz.161 z 1991, Dz.U .Nr 96 z 7 września 1991 ze zmianami. 

 

5.10. Procedury organizacji zawodów sportowych, konkursów oraz imprez 

okolicznościowych 

1. Dyrektor wraz z nauczycielami zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub inną placówkę poza 

obiektami należącymi do szkoły. 

2. Opiekunem w czasie zawodów sportowych uczniów jest nauczyciel wychowania 

fizycznego lub wychowawca klasy biorącej udział w zawodach. 

3. Zawody sportowe powinny wynikać z kalendarza imprez regionu bądź szkoły. 

Organizator zobligowany jest poinformować Dyrektora Szkoły uczniów biorących 

udział w zawodach o terminie, miejscu oraz zasadach uczestnictwa. 
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4. Udział uczniów w imprezach, uroczystościach, konkursach, zawodach poza terenem 

szkoły musi odbywać się pod nadzorem nauczyciela zgodnie z „Procedurami 

organizacji wycieczek Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku 

Podlaskim”. 

5. Przy organizacji zawodów sportowych, konkursów, imprez okolicznościowych 

sposób organizowania opieki ustala się, uwzględniając: wiek, stopień 

niepełnosprawności, stan zdrowia, a także specyfikę zajęć, imprez oraz warunki w 

jakich będą się one odbywać. 

6. Jeśli specyfika zawodów sportowych czy konkursów tego wymaga, uczestników 

zaznajamia się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na tych imprezach, 

obiektach, urządzeniach. 

7. Uczniom przebywającym na obiektach wodnych zapewnia się nadzór ratowników 

i ustawiczny nadzór opiekunów ze strony szkoły z uwzględnieniem ich stopnia 

rozwoju psychoruchowego, wieku, stanu zdrowia. 

8. Przerwy w czasie imprez, zawodów sportowych, konkursów uczniowie spędzają pod 

nadzorem nauczycieli. 

9. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieka szkoły sprzętu, 

którego użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 

5.11.Procedura postępowania w przypadku złamania bezwzględnego zakazu używania 

telefonów komórkowych i urządzeń elektrycznych na terenie szkoły 

 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć 

lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Złamanie zakazu używania telefonów komórkowych 

obejmuje: inicjowanie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości sms, 

mms i innych, nagrywanie i odtwarzanie, fotografowanie. 

2. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń złamał zakaz korzystania z telefonu komórkowego 

podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych nauczyciel żąda od ucznia łamiącego zakaz, 

wyłączenia telefonu oraz przekazania go nauczycielowi.  

3. Nauczyciel dokonuje w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu.  

4. Nauczyciel informuje ucznia o sposobie odebrania telefonu przez rodziców. 

5. Nauczyciel interweniujący przekazuje telefon do sekretariatu szkoły bądź wychowawcy 

klasy. Rodzic może odebrać telefon z sekretariatu szkoły bądź na spotkaniu 

z wychowawcą. 

6. W przypadku odmowy przekazania telefonu przez ucznia, nauczyciel dokonuje 

w zeszycie uwag notatki informującej o zdarzeniu, informuje ucznia o możliwości 

obniżenia oceny z zachowania; wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców 

ucznia. 

7. Nagminne łamanie zakazu używania telefonów komórkowych w szkole ma wpływ na 

ocenę z zachowania. 

 

5.12. Procedura reagowania – próba samobójstwa ucznia 

 

Działania uprzedzające  

1. Monitorowanie przez wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga stanu psychicznego 

uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji. 

 

Działania interwencyjne: 

 osoba interweniująca ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia; 
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 nie pozostawia ucznia samego; 

 usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru; 

 przeprowadza ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce (pod opiekę pielęgniarki szkolnej, 

pedagoga/psychologa)  

 dokonuje ona szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza: 

 RYZYKO UMIARKOWANE - np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak 

to zrobi, nie było wcześniejszych prób; 

 DUŻE RYZYKO- np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to 

zrobi, były wcześniejsze próby; 

 EKSTREMALNE RYZYKO- np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń 

dokonał samookaleczenia, podjął inne działania zagrażające zdrowiu/życiu. 

 zbiera wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia; 

 zawiadamia Dyrekcję Szkoły – Dyrekcja zawiadamia Wydział Oświaty, Kultury i 

Ochrony Zdrowia przy Starostwie Powiatowym; 

 wzywa pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli sytuacja tego wymaga; 

 uczniowi towarzyszy osoba interweniująca lub pedagog/psycholog (nie może zostać sam); 

 zawiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); 

 wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych; 

 powołany przez Dyrektora Szkolny Zespół Kryzysowy dokonuje wyboru priorytetów 

działania uzależniając je od oceny sytuacji; 

 zespół ustala strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów; 

 personel szkoły chroni ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami 

traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.). 

Działania naprawcze 

 zespół powołany przez dyrektora dokonuje diagnozy ryzyka ponowienia zamachu 

uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie 

z problemami życiowymi; 

 zespół konsultuje dalszą strategię ze specjalistami PPP, PCPR lub placówką opieki 

zdrowotnej;  

 zespół podejmuje próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, 

zapewniła mu bezpieczeństwo oraz  skontaktowała się ze specjalistą.  

 

5.13. Procedura reagowania – Żałoba po śmierci ucznia (uwaga: za wyjątkiem śmierci 

samobójczej) 

 

Działania uprzedzające  

 omówienie procedury postępowania na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego; 

 omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na 

forum Rady Pedagogicznej. 

 

Działania interwencyjne 

 Dyrektor informuje o sytuacji nauczycieli, wychowawców; 

 Pedagog/psycholog przypomina (podaje) zasady kierowania dyskusją z elementami 

odreagowania z uczniami, na potrzeby godzin wychowawczych, innych lekcji (daje 

materiały instruktażowe); 

 Wychowawca informuje uczniów na forum klasy; (opowiada o okolicznościach śmierci, 

uwzględniając życzenia rodziny zmarłego); 
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 Jeśli istnieje taka potrzeba należy stworzyć warunki uczestniczenia w ceremoniach 

pogrzebowych, uroczystościach o charakterze „wspominkowym” itp.; 

 

Działania naprawcze 

 Wychowawca ocenia potrzeby – monitoruje stan psychiczny uczniów  

ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwraca uwagę na uczniów, 

u których stwierdza szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji; 

 Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z pedagogiem/psychologiem szkolnym lub 

specjalistą z PPP; 

 Wychowawca, po konsultacji z pedagogiem /psychologiem  organizuje – spotkanie, 

którego celem jest wymiana doświadczeń związanych ze zdarzeniem, mobilizacja 

indywidualnych sposobów  radzenia sobie ze skutkami zdarzenia, udzielanie informacji 

o dalszych planach, działaniach, konsekwencjach, a także monitorowanie stanu 

emocjonalnego poszkodowanych. 

 Wychowawca wraz z pedagogiem /psychologiem ułatwia kontakt ze specjalistami 

z placówek wsparcia zewnętrznego. 

 

5.14. Procedura reagowania – konieczność zawiadomienia o śmierci ucznia 

 

 O śmierci ucznia lub nauczyciela, która miała miejsce na terenie szkoły lub w związku 

z zajęciami szkolnymi, wycieczkami, koloniami itp. powinien poinformować rodzinę dyrektor 

szkoły lub osoba upoważniona (jednak musi ona bezpośrednio kojarzyć się z administracją 

szkolną). Dotyczy to sytuacji, kiedy jest na to czas. Pozostałe przypadki pozostają w gestii 

policji, lekarzy, psychologów itp. W sytuacji, gdy wyznaczona osoba  nie czuje się na siłach do 

konfrontacji z ekstremalnymi emocjami przeżywanymi przez rodzinę, która doświadczyła 

śmierci np. dziecka, wówczas zadanie to powinien przejąć na siebie psycholog lub pedagog.  

 Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. Należy unikać 

powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest to tylko możliwe. 

 Powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

- dostarczyć niezbędnych informacji; 

- udzielić pierwszego wsparcia dla ofiar; 

- ochronić godność; 

- okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

 Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym  

od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych. 

 Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą 

powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, 

krążenie, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby 

powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować  

w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować 

sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby umożliwić  

w razie potrzeby, natychmiastową interwencję lekarską. 

 Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna 

udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcje osoby powiadamianej. Powiadomienie 

powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej. 

 Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze, bez „owijania  

w bawełnę” i dorabiania różnych historii. Np. „Mam dla pani / pana bardzo złą 

wiadomość: pani / pana bliski nie żyje”. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość 
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i zrozumienie. Tak jak w przypadku standardowych kondolencji. Należy zachować się 

empatycznie, w razie potrzeby udzielić wsparcia fizycznego np. objąć osobę, podać 

chusteczkę do nosa. 

 Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała 

osoba powiadamiana. Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać 

drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych 

elementów sprawy. 

 Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego – zaproponować 

pomoc w zawiadamianiu innych bliskich, zapytać się czy jest coś co możemy zrobić dla 

rodziny zmarłego. 

  Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i bliskich zmarłego samych 

bez opieki. Powinien zostać pracownik socjalny lub psycholog, tak długo, aż minie 

pierwsza reakcja – szok lub pojawią się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, 

przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby 

udzielić informacji lub / i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się 

pozostawiona sama sobie, podać namiary instytucji udzielających wsparcia 

(np. psychologowie). 

 Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić 

sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, 

interwencja z udziałem medyków itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych 

informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę 

zmarłego. 

 Rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. 

Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji. 

 Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub 

nastolatkom. 

 

5.15. Procedura reagowania – epizod psychotyczny ucznia 

Działania uprzedzające  

 zrobienie listy symptomów psychotycznych – zaproszenie specjalisty w tej dziedzinie, 

omówienie skuteczne metody reagowania; 

 omówienie procedury na forum Szkolnego Zespołu Kryzysowego; 

 zapoznanie się i udostępnienie innym „10 tez o schizofrenii” opracowanych przez  

Towarzystwo Psychiatryczne (WPA); 

 sprawdzenie, jak skutecznie wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji zagrożenia 

zdrowia/ życia, także spowodowanego atakami psychozy; 

 opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek zajmujących się 

udzielaniem pomocy osobom chorym psychicznie. 

Działania interwencyjne: 

 osoba interweniująca nie pozostawia ucznia samego (reaguje spokojnie, łagodnie); 

 bez rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne miejsce (gabinet lekarski, gabinet 

psychologa/pedagoga); 

 na ile to możliwe, nie rozpowszechnia w szkole informacji o zdarzeniu; informuje o 

zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę, pedagoga/psychologa; 

 zawiadamia pogotowie ratunkowe (999, 112); 

 nie skupia się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza, czy nie – pozostawiamy  to 

lekarzom. 
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Działania naprawcze: 

 jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę – 

np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba psychiczna” (jeżeli 

fakt choroby jest ogólnie znany); 

 jeżeli uczeń sobie tego nie życzy – nie informować klasy; 

 wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu wymagań wobec 

ucznia; 

 konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się uczeń, który to 

lekarz jednak nie musi udzielić informacji; 

 udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość skorzystania z 

form pomocy dostępnych w PPP, PZP, przyszpitalnych grupach wsparcia. 

 

5.16. Procedura reagowania: incydent bombowy 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, lub podejrzane obcej osoby należy zapewnić 

bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób 

postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. Powiadomić 

dyrektora szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby.  

W przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje działania 

leżące w gestii dyrektora. 

 

1.Symptomy wystąpienia zagrożenia 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych 

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób; 

 pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.; 

 osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory 

roku, wzbudzające podejrzenie swoim zachowaniem, 

 samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, 

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

i zgromadzeń. 

 o swoich spostrzeżeniach informujemy: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

obiektu lub Policję. 

 

2. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba 

odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

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

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń 

służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem 

obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 
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6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, strychy) oraz 

najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. 

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

administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

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

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

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

10. Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne 

Policji. 

 

3.Zasady zachowania się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia 

„bomby”: 

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

2.Jak najszybciej oddalamy się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informujemy 

o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej 

stronę. 

3.Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udajemy się do wyjścia, zgodnie 

ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób. 

 

5.17.   Procedury reagowania na obecność osób obcych wchodzących na teren szkoły 

1. Ze względu na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ucznia w czasie zajęć 

lekcyjnych czynne jest tylko jedno wejście do szkoły i kontrolowane przez dyżurnego 

pracownika obsługi lub dyżurnego  nauczyciela w czasie przerw sródlekcyjnych. 

2. Sale lekcyjne są zamknięte w czasie przerw. 

3. Obecność obcych osób jest bezwzględnie monitorowana. 

4. Na terenie szkoły mają prawo przebywać uczniowie. Rodzice i interesanci są zobowiązani 

do wpisu godziny wejścia i wyjścia z podpisem w zeszycie wyłożonym przy wejściu do 

szkoły. 

5. W przypadku podejrzenia niewłaściwych zachowań osób obcych na terenie szkoły należy 

natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły. 

6. Dyrekcja szkoły przypadkach mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ucznia 

zawiadamia właściwy organ (policja, KO, W.Oś.) 

 

5.18. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcie 

napastników do obiektu 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.  

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę 

ich przetrwania). 

3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem. 

4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 

cenne dla służb ratowniczych. 

5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.  

6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

 nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi  

i okna,   

 nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  
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7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

8. Po zakończeniu akcji: 

 sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – 

o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, 

 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

 

5.19. Użycie broni palnej na terenie szkoły 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  

2. Staraj się uspokoić dzieci. 

3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie –  

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.  

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych, nie rozłączaj się i staraj 

się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. 

Po opanowaniu sytuacji: 

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

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 

 zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych 

 udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

 w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do 

sytuacji działania, 

 zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
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                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1  

 

UPOWAŻNIENIE 
Upoważniam Panią……………………………………. – pielęgniarkę szkolną ZSS im. Jana Pawła II 

w Bielsku Podlaskim do podawania leków, zgodnie z załączonym zleceniem lekarskim oraz do 

wykonywania innych niezbędnych czynności medycznych w ramach uprawnień pielęgniarki szkolnej 

mojemu dziecku :  

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

( imię i nazwisko dziecka NR PESEL ) 

Jednocześnie oświadczam, że będę informował na bieżąco o istotnych problemach zdrowotnych 

mojego dziecka tak, aby opieka nad nim na terenie szkoły mogła być sprawowana zgodnie z jego 

potrzebami.  

W przypadku dostarczenia leków bez czytelnego zlecenia lekarskiego lub braku tych leków, decyzją 

Dyrekcji ZSS dziecko nie będzie mogło pozostać w placówce.  

Dodatkowe uwagi :  

…………………………………………………………………………………………………………... 
(data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik Nr 2 

UPOWAŻNIENIE 
W przypadku nieobecności pielęgniarki w placówce ZSS im. Jana Pawła II w Bielsku 

Podlaskim, upoważniam:/ wychowawcę/ nauczyciela/pracownika 

szkoły/Panią/Pana…………………………… ……………………………..do podawania leków 

stałych zgodnie ze zleceniem lekarskim, udzielania pomocy przedmedycznej np. kontrola poziomu 

cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podanie leku drogą wziewną dziecku chorującemu na 

astmę oskrzelową, wykonanie opatrunku itp. Wyrażam także zgodę na doraźne podanie leków, 

p/bólowych, p/biegunkowych w sytuacjach nagłych. Jednocześnie zobowiązuję się do 

poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach do ich zastosowania. 

W przypadku dostarczenia leków bez czytelnego zlecenia lekarskiego lub braku tych leków, decyzją 

Dyrekcji ZSS nie będzie mogło pozostać w placówce.  

Upoważnienie dotyczy mojego dziecka/podopiecznego :  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko dziecka ) 

Dodatkowe uwagi :  
…………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 
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                                                                                                                                 Załącznik Nr 3 

 

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA PLACÓWKI NA PODAWANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

Ja, niżej podpisany …......................................................................................................................... 

 
/imię, nazwisko nauczyciela/pracownika/ 

 

 

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …......................................................................................... 
                                                                                                          /imię, nazwisko dziecka/ 

 

 

Leku:................................................................................................................................................. 

 

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

 

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

 

…........................................................................................................................................................ 
/dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia/ 

 

 

 

 

                                                                           

…................................................................................. 
                                                                                                  /imię, nazwisko nauczyciela/pracownika placówki/ 

 

 

 

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana/y o sposobie podania leku/wykonania czynności 

medycznej. 
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                                                                                                                                 Załącznik Nr 4 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 
 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka ............................................................... 
w roku szkolnym…………………..ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielsku 
Podlaskim w przez następujące osoby : 
 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Numer dowodu osobistego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za 
zdrowie i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie 
placówki szkolnej. 
 
Bielsk Podlaski,...........................            Podpis czytelny rodziców(prawnych opiekunów) 

Podpis matki........................................... 
                                                                            Podpis ojca............................................ 

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka ........................................................ 
w roku szkolnym…………………z Gimnazjum/SPP im. Jana Pawła II w Bielsku 
Podlaskim przez następujące osoby : 
 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Numer dowodu osobistego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za 
zdrowie i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie 
placówki szkolnej. 
 
Bielsk Podlaski,...........................           Podpis czytelny rodziców (prawnych opiekunów) 

Podpis matki.............................................. 
                                                                        Podpis ojca.............................................. 
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Załącznik Nr 5 

 
 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO  

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU PODLASKIM 

 

Upoważniam ............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

legitymującego się/legitymującą się dowodem osobistym  

................................................................................................................................................................... 

(seria i numer) 

stopień pokrewieństwa 

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

 

do odbioru mojego dziecka 

................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczęszczającego do ................................................................................................................................. 

 

Upoważnienie ważne jest na czas 

nieokreślony/określony
1
, tj.  od ……………………………. do …………………........... Oświadczamy, że 

bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru. 

                                                 
 

 

 

 

……………………………. …………………………………………. 

   (miejscowość i data)                                                                                            (czytelny podpis matki) 

 

 ………………………………………. 

                                                                                                                                    (czytelny podpis ojca) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 
Zespół Szkół   

im. Jana Pawła II  

w Bielsku Podlaskim 

ZGODA  

NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY  

 

 
 

 

 

    Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

………………………………………….. w roku szkolnym …………………….  

ucznia klasy..................................ze szkoły i biorę za to pełną odpowiedzialność: 

(zaznaczyć właściwe) 

po skończonych zajęciach w szkole 

 z zorganizowanych wyjść poza terenem szkoły 

 

   Jednocześnie oświadczam, iż nie będę formułować roszczeń wobec Zespołu 

Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim z tytułu samodzielnego 

opuszczenia terenu szkoły przez moje dziecko. 

Oświadczam, że przeprowadziłem / przeprowadziłam rozmowę z dzieckiem na 

temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

 

 
 
 

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

                                                                                   (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

                     

 

 

 

 

 

Bielsk Podlaski, ....................... 

                                (data) 

 
 


