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Załącznik do Zarządzenia nr 10/2019  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego  

w Czerwonaku z dnia 24 maja 2019 roku 

 
 

SZKOLNE 
PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA, 

POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO  
I INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH ORAZ  NADZWYCZAJNYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU 
 

 Wstęp 
 W pracy szkolnej nauczyciele, wychowawcy napotykają na wiele sytuacji, które powodują 
dezorganizację procesu dydaktyczno - wychowawczego i nie posiadają jednoznacznych, prostych 
rozwiązań. Wpływają zaś negatywnie na naukę uczniów, komplikują życie młodych ludzi prowadząc do 
zagrożeń takich jak uzależnienia, agresja, przestępczość, fobie szkolne itd. 
 Mając na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań, uczynienie 
oddziaływań wychowawczych bardziej skutecznymi i trafnymi opracowano procedury postępowania 
w sytuacjach kryzysowych oraz nadzwyczajnych. Wypracowane procedury postępowania mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa w szkole oraz ułatwienie i ujednolicenie postępowania osób za nie 
odpowiedzialnych. 
  
 

1. Cel główny procedur:  
usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach trudnych 
wychowawczo oraz zagrażających bezpieczeństwu uczniów; 
 

2. Cele szczegółowe: 
1) wskazanie i realizacja działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych, 

profilaktycznych); 
2) zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych; 
3) wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia i instytucjami 

pomocowymi, zewnętrznymi. 
3. Procedury realizują na terenie szkoły: 

1) Dyrektor i wicedyrektorzy, 
2) Nauczyciele i wychowawcy, 
3) Pedagog/psycholog szkolny,  
4) Pielęgniarka szkolna, 
5) Pracownicy administracji oraz obsługi. 

4. Stosowanie procedur wymaga od pracowników szkoły współpracy z: 
1) Rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
3) Miejscowym Komisariatem Policji, 
4) Samorządową Administracją Placówek Oświatowych, 
5) Urzędem Gminy, 
6) Radą Gminy, 
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7) Zespołem Lekarza Rodzinnego, 
8) Strażą Gminną, 
9) Sądem Rodzinnym i Nieletnich, 
10) Kuratorami społecznymi i Sądowymi, 
11) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5. Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem ucznia. 
Współpracę reguluje procedura rozpoznawania środowiska ucznia (załącznik nr 1). 

 
I. Procedura postępowania z uczniem w przypadku złego samopoczucia/nagłego zachorowania. 

 
1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, bądź 

złego samopoczucia - uczeń kierowany jest do gabinetu pielęgniarki i tam jest mu udzielona pomoc. 
2. W sytuacji nieobecności pielęgniarki uczeń kierowany jest do wychowawcy, pomocnika wychowawcy,  

psychologa/pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela. 
3. O zaistniałej sytuacji informowani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 
4. Dziecko  może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów) lub osoby pełnoletniej  

z rodziny. Fakt ten musi być zanotowany w zeszycie wyjść uczniów ze szkoły, który znajduje się 
w sekretariacie. 

5. W  przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna,  uczeń może 
opuścić szkołę samodzielnie, tylko po pisemnym potwierdzeniu zwolnienia dziecka przez rodziców 
w dzienniku elektronicznym. 

 
II. Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na prośbę rodzica (opiekuna). 

 
1. Ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych na pisemną prośbę rodziców poprzez 

dziennik elektroniczny – wiadomość wysłana do wychowawcy klasy i odpowiedniego sekretariatu szkoły 
w dniu poprzedzającym termin zwolnienia ucznia z zajęć lub zwolnienie w formie papierowej przekazane 
wychowawcy klasy/pomocnikowi wychowawcy.  

2. Wychowawca/pomocnik wychowawcy lub zwalniający nauczyciel zgłasza w sekretariacie zwolnienie 
ucznia, a sekretarz szkoły odnotowuje w zeszycie wyjście ucznia ze szkoły, o czym powiadamia osobę 
dyżurującą przy wejściu do szkoły.  

3. W przypadku zwolnienia w formie papierowej wychowawca/pomocnik wychowawcy lub zwalniający 
nauczyciel potwierdza swoim podpisem możliwość opuszczenia szkoły. Uczeń dostarcza zwolnienie do 
sekretariatu.  

4. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka. 
5. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że 

rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły. Odbiór dziecka ze   szkoły zgłasza wychowawcy lub 
w przypadku jego nieobecności pomocnikowi wychowawcy lub innemu nauczycielowi. Zwolnienie ucznia 
odnotowuje się  w zeszycie wyjść uczniów ze szkoły, który znajduje się w sekretariacie. 

6. Uczeń za zgodą rodziców może opuścić szkołę samodzielnie, tylko i wyłącznie po otrzymaniu 
potwierdzenia tej decyzji poprzez wysyłanie informacji przez Librusa do wychowawcy klasy 
i sekretariatu. 

    
III. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień uczniów na zajęciach lekcyjnych. 
 

1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 minut od rozpoczęcia 
lekcji. 

2. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie zajęć 
lekcyjnych oraz obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 

3. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym jest wychowawca 
klasy.  

4. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:    
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a) pisemną prośbę rodzica o usprawiedliwienie nieobecności dziecka (umieszczoną w dzienniku 
elektronicznym ucznia); 

b) zaświadczenie wystawione przez fachowe służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia 
w zajęciach. 

5. Usprawiedliwienie winno zawierać:  
a) datę usprawiedliwianej nieobecności;  
b) wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć);  
c) podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie. 

6. Rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności dziecka nie później niż w ciągu 7 dni od 
powrotu do szkoły. 

7. Spóźnienia należy usprawiedliwić niezwłocznie. 
 
IV. Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego opuszczenia terenu 

szkoły. 
 

1. Wychowawca na bieżąco powiadamia telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
rodziców (opiekunów prawnych) o częstych nieobecnościach ucznia na lekcjach oraz niezwłocznie 
w przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły przez dziecko. 

2. Wychowawca podejmuje próbę ustalenia we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym 
przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole.  

3. Wychowawca informuje o zaistniałych nieobecnościach rodziców, zaprasza ich do szkoły i przeprowadza 
rozmowę w obecności ucznia i pedagoga/psychologa szkolnego, szczególnie w przypadku 
powtarzających się wagarów. 

4. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, powiadamia się sąd rodzinny i nieletnich lub 
policję. 

 
V. Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji przez ucznia 
 

1. Nauczyciel zwraca uczniowi uwagę na niewłaściwe zachowanie i używając perswazji słownej, przywołuje 
ucznia do uczestnictwa w lekcji. 

2. W przypadku powtarzających się niewłaściwych zachowań, nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę do jego 
kartoteki lub stosuje konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie szkoły. 

3. W miarę możliwości nauczyciel po zakończonej lekcji przeprowadza z uczniem uporczywie zakłócającym 
jej przebieg rozmowę wychowawczą. Jeżeli dokonane ustalenia nie przyniosą oczekiwanych efektów, 
nauczyciel zwraca się o pomoc do pedagoga/psychologa szkolnego lub w szczególnych przypadkach do 
dyrektora szkoły i wyznacza termin spotkania z rodzicami. 

4. Jeżeli podjęte działania nadal nie przynoszą oczekiwanych rezultatów nauczyciel sporządza KONTRAKT 
WYCHOWAWCZY podpisany przez ucznia i jego rodziców, zawierający opis oczekiwanych zachowań oraz 
postaw ucznia. 

5. Nie wypełnianie przez ucznia postanowień kontraktu skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania. 

 
VI. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych  

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  
 

1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz  innych urządzeń 
elektronicznych. Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanych przez 
szkołę. 

2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną 
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu. 

3. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń po raz pierwszy uczeń korzystający na lekcji z w/w 
urządzenia odkłada go na biurko nauczyciela i odbiera po zakończonej lekcji. Jeśli sytuacja powtórzy się  
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nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę w dzienniku lekcyjnym oraz  informuje o zaistniałym fakcie 
wychowawcę klasy.  

4. Uczeń może korzystać z telefonu po uzyskaniu zgody nauczyciela (podczas zajęć lekcyjnych lub 
w sytuacjach wyjątkowych). 

5. Nie wolno w żadnej formie nagrywać (dźwięk, obraz) i fotografować zajęć szkolnych oraz osób 
(nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów), a także umieszczać tych materiałów w Internecie.  

 
VII. Procedura dotycząca postępowania wobec obcych osób  przebywających  na terenie szkoły. 
 

1. Każda obecność osób obcych na terenie szkoły jest odnotowywana w zeszycie wejść i wyjść przez 
pracownika obsługi. 

2. Pracownik szkoły, ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie i w budynku szkoły.  
3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza 

zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły.  
4. sytuacji pracownik szkoły niezwłocznie informuje dyrektora.  
5. Dyrektor szkoły w razie wystąpienia takiej konieczności zawiadamia Policję. 
6. Zasady przebywania rodziców na terenie szkoły określa „Regulamin Przebywania Rodziców i osób 

obcych na Terenie Szkoły”, wprowadzony Zarządzeniem nr 5, z dnia 8 września 2017r., dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku. 

 
VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 

1. Nauczyciel/pracownik powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 
2. Odizolowuje go od innych uczniów, powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego i przekazuje ucznia 

pod opiekę pielęgniarki lub pedagoga/psychologa szkolnego.  
3. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. W przypadku niemożności 

skontaktowania się z rodzicami lub odmowy przybycia rodziców do szkoły, uczeń pozostaje pod opieką 
pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły. 

4. O zaistniałym fakcie Dyrektor szkoły powiadamia również policję. 
5. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców, szkoła zawiadamia  o zaistniałej sytuacji pisemnie Sąd 

Rodzinny. 
 
IX. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających :    

 
1. Należy odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie . 
2. Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego, powiadomić dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor szkoły powiadamia Policję, żąda od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania 

posiadanej substancji. 
4. Dyrektor ma prawo zażądać od  ucznia  pokazania zawartości plecaka  oraz zawartości  kieszeni.  
5. zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

Należy przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę 
o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 
profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym 
ucznia.  

6. Należy podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 
odurzających.    

 
X. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły. 
 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestania palenia i konfiskuje papierosy oraz każdorazowo 
wpisuje uwagę w dzienniku elektronicznym.  

2. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę klasy, dyrektora/wicedyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.  
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3. Nauczyciel przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą, może zwrócić się o pomoc do 
pedagoga/psychologa szkolnego. 

4. Jeżeli uczeń nie dostosuje się do przyjętych w szkole zasad, skutkować będzie to obniżeniem oceny 
zachowania.  

 
XI. Procedura postępowania, gdy nauczyciel /pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą środek odurzający. 
 

1. Pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej innych 
osób oraz jej ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 
3. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące  zdarzenia. 
4. Należy ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy. 
5. Należy opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki. 

 
XII. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy 
  

1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży 
nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) 
i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami). Sporządza notatkę 
z przeprowadzonej rozmowy.  

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób 
i termin realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę. 

4. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie Sąd Rodzinny i Nieletnich, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
XIII.  Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice  nie przestrzegają procedury kontaktów z 

rodzicami . (Procedurę kontaktów z rodzicami zawiera załącznik nr 2). 
 

1. Wychowawca poprzez dziennik elektroniczny wzywa rodzica na rozmowę do szkoły w celu 
poinformowania o swoich spostrzeżeniach. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie odpowiada na wezwania, 
wychowawca sporządza wezwanie do szkoły w formie listu poleconego podpisanego przed 
dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. W rozmowie z wychowawcą może uczestniczyć pedagog/psycholog szkolny a w sytuacjach szczególnych 
dyrektor/wicedyrektor szkoły. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia informowani są o prawnych konsekwencjach wynikających 
z zaniedbywania obowiązków rodzicielskich.  

4. Fakt rozmowy  zostaje odnotowany w dzienniku pedagoga/psychologa oraz przez wychowawcę 
w dzienniku elektronicznym (kategoria: kontakty z rodzicami). 

5. Jeśli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanego efektu szkoła zgłasza wniosek do gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie i sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

 
XIV. 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 przedmedycznej. 

2. Pracownik doprowadza poszkodowanego do gabinetu  pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając zaraz potem 
dyrektora szkoły. 



6 

 

3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą - prosi o pomoc w opiece nad klasą innego nauczyciela 
lub psychologa/pedagoga szkolnego. 

4. Jeśli gabinet pielęgniarki jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego wicedyrektorowi/dyrektorowi 
szkoły, który przejmuje odpowiedzialność za udzielenie uczniowi pomocy. 

5. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce 
wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu. 

6. W każdym trudniejszym przypadku nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie 
powiadamia dyrektora szkoły, następnie zawiadamia rodziców. 

7. Jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki/wyjazdu/wyjścia w teren wszystkie stosowne decyzje 
podejmuje kierownik/opiekun grupy. 

8. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem powiadamia jego rodziców o zaistniałej sytuacji. 

9. Nauczyciel obecny przy zdarzeniu sporządza notatkę z wypadku. 

10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i Kuratora 
Oświaty. 

11. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
XV. Procedura w przypadku braku klucza do szafki szkolnej 
 

1. Uczeń, który zapomniał lub zgubił klucz od swojej szafki zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić  
woźną, która na jego prośbę otwiera szafkę. 

2. Uczeń umieszcza swoje rzeczy oraz obuwie w szafce koleżanki lub kolegi z klasy. 
3. W przypadku zagubienia klucza uczniowi (za opłatą) jest wydawany duplikat.  

 

Procedury zachowań agresywnych: 
 
Definicja zachowań agresywnych: 
Zachowania agresywne są oceniane jako poważne ryzykowne zachowania zdrowotne, które często 
współwystępują z innymi zachowaniami problemowymi (używanie alkoholu, narkotyków), a w wielu 
przypadkach prowadzą do działań przestępczych. 
 
XVI. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej uczniów (np. pobicie). 
 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego przerwania tego 
zachowania, w razie potrzeby rozdziela uczniów, a w sytuacji braku skuteczności prosi o pomoc innych 
nauczycieli.  

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel/pracownik szkoły w 
pierwszej kolejności powiadamia  pielęgniarkę, dyrektora szkoły lub pedagoga/psychologa szkolnego.  

3. O zajściu powiadomieni zostają rodzice (prawni opiekunowie) oraz wychowawcy agresora i ofiary. 
4. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog  lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów 
prawnych). 

5. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na 
operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

6. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego. 
7. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  
8. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi. 
9. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. 

Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami  przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć 
normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach. 
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10. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia - szkoła 
kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora 
stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub regulaminie szkoły. 

 
XVII. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wywierania presji na terenie szkoły oraz innych 

rodzajów agresji słownej wśród uczniów. 

 
1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska 
2. O w/w zachowaniu należy powiadomić wychowawcę klasy  i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa 

szkolnego.  
3. Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  
4. O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników 

zdarzenia. 
5. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi. 
6. Poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie sytuacji. Należy przeprowadzić 

rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania 
na tego typu zachowania, ustalić działania w podobnych przypadkach. 

7. W poważnych przypadkach, np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub 
przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego, powiadamiana jest Policja.  

8. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie 
lub regulaminie szkoły.  

 
XVIII.  Procedura postępowania w sytuacji kradzieży lub wymuszenia przedmiotów 

wartościowych/pieniędzy na terenie szkoły. 

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

psychologowi, dyrektorowi lub pracownikowi szkoły.  
2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia: 

a) w przypadku kradzieży/wymuszenia przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest 
między poszkodowanym i sprawcą, w obecności wychowawcy klasy,  

b) w przypadku kradzieży/wymuszenia wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 
dyrektor szkoły i pedagog/psycholog szkolny.  

3. W każdym przypadku wychowawca informuje rodziców  stron zajścia oraz pedagoga/psychologa 
szkolnego. 

4. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 
5. Wychowawca lub pedagog/psycholog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad 

uczniem. 
6. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przekazania jej wychowawcy. 
7. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog/psycholog lub dyrektor) powiadamiana jest Policja lub 

Sąd Rodzinny i Nieletnich. 
 
XIX. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli (agresja słowna). 
 

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji wicedyrektora/dyrektora szkoły.  
2. Wicedyrektor/Dyrektor szkoły wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 
3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły na rozmowę w celu opracowania planu pracy z uczniem. 

Rozmowa może odbyć się w obecności  pedagoga/psychologa szkolnego i/lub dyrektora szkoły. 
4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor na wniosek poszkodowanego nauczyciela, powiadamia 

o zaistniałej sytuacji Policję. 
5. Poszkodowany nauczyciel sporządza notatkę z zajścia w dzienniku elektronicznym i przekazuje ją 

wychowawcy klasy. 
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XX. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczyciela. 

 
1. O zajściu powiadomiony zostaje dyrektor szkoły.  
2. Dyrektor powiadamia Policję.  
3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.  
4. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przekazania jej wychowawcy. 

 

WYBRANE ZDARZENIA KRYZYSOWE W SZKOLE 
 
XXI. 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  
o 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, którą 
przekazuje dyrektorowi szkoły. 

11. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze. 
 
XXII. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o pojawieniu się niezidentyfikowanego pakunku 

lub uzyskaniu informacji o podłożeniu bomby: 
 

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Gminną, Urząd Gminy. 
2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami. 
3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego 

istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić 
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie 
należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może 
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób 
z zagrożonego miejsca. 

4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 
a) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany 

przedmiot);  
b) treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;  
c) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, 

adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego 
przedmiotu. 

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 
 

XXIII. Postępowanie w sytuacji wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły: 
 

1. W sytuacji nagłego wtargnięcia napastnika/terrorysty do szkoły, nauczyciel zamyka salę, w której 
przebywa wraz z uczniami, na klucz. 
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2. Nauczyciel wycisza i uspokaja uczniów, zajmuje się tymi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. 
3. Nauczyciel nakazuje wyciszyć/wyłączyć telefony, a sam wysyła SMSa na policję, informując o zaistniałej 

sytuacji. 
4. Nauczyciel zasłania wszystkie okna, gasi światło, nakazuje bezwzględną ciszę oraz położenie się na 

podłodze, z dala od drzwi i okien. 
5. Kiedy napastnik wtargnie do sali, nauczyciel wraz z uczniami wykonują bezwzględnie jego polecenia. 
6. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję, nauczyciel wraz z uczniami 

zachowują spokój i wykonują polecenia grupy antyterrorystycznej. 
 

XXIV. Postępowanie w sytuacji skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły: 
 

1. Osoba, która powzięła informację o możliwym lub rzeczywistym skażeniu chemicznym lub biologicznym 
szkoły, 

2. alarmuje wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz są 
ewakuowane do 

3. środka budynku. Każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą, z którą w momencie alarmu prowadził 
lekcję. 

4. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu, dyrektor szkoły zawiadamia odpowiednie służby o możliwości 
skażenia. 

5. W budynku - szkole, dyrektor zarządza zamknięcie okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz w miarę 
możliwości gromadzenie podręczne środków ratowniczych.  

6. Osoby przebywające na terenie szkoły powstrzymują się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz 
prac wymagających dużego wysiłku. 

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno opuszczać uszczelnionych 
pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych. 

8. Nauczyciele wraz z uczniami, a także inne osoby przebywające na terenie szkoły, oczekują na pojawienie 
się odpowiednich służb i postępują zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

 
XXV. Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków pedofilii w szkole: 
 

1. Osoba, która stwierdziła zagrożenie, jak najszybciej powinna powiadomić dyrektora lub 
pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawieniu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy 
bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu. 
4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, 
które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania. 

5. Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi 
opiekunami ucznia na temat zdarzenia oraz ustala działania w celu zapewnienia opieki nad uczniem. 
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XXVI. Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez 
ucznia: 

 
1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez 

ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz 
administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu . 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, 
konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą 
być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły.  
4. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał 

materiały pornograficzne. 
5. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  
6. Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu 

wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz 
wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań. 

 
XXVII. Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów: 
 

1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem lub bezpośrednio 
uczestniczył w czynnościach mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący 
zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia - sprawcy czynu. 
3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz skierowania go do specjalistycznej placówki 
i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

4. Wychowawca oraz pedagog/psycholog szkolny obejmuje opiekę nad uczniem, który był 
świadkiem/uczestnikiem w/w czynów. 

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły 
winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).   

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność podjęcia działań 
z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie 
lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.  

 
XXVIII. Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów 

w szkole: 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy i/lub 
pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, 
a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę 
wychowawczą.  

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 
seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, 
które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny 
udział w tego typu zachowaniach. 

3. Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje 
o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.  

4. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, 
gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one 
spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji 
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(np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy 
Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.  

5. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), 
pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o zajściu 
rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze 
swoimi procedurami. Pedagog/psycholog sporządza notatkę ze zdarzenia.  

 
XXIX. Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego: 
 

1. Osoba będąca świadkiem zagrożenia, zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora szkoły.  
2. Dyrektor szkoły ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez dyrektora szkoły 

osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod 
opiekę.  

4. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.  
5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest 

poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem 
szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych 
dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.  

 
XXX.  Procedura reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożenia cyberprzemocą: 
 

1. Uczestnik/świadek zdarzenia informuje o wystąpieniu zagrożenia nauczyciela, wychowawcę, 
pedagoga/psychologa szkolnego.  

2. Należy ustalić okoliczności zdarzenia. Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania 
przede wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć. 

3. Należy zabezpieczyć  wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić  kopię materiałów, 
zanotować  datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron WWW, historię połączeń, 
etc.). W trakcie zbierania materiałów należy zadbać  o bezpieczeństwo osób zaangażowanych 
w problem. 

4. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny informuje o wystąpieniu zdarzenia rodziców/opiekunów 
prawnych poszkodowanego dziecka oraz sprawcy, jeżeli jest znany. 

5. Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, należy 
skontaktować  się z Policją. 

6. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog/psycholog szkolny 
przeprowadza  z nim rozmowę o jego zachowaniu (ustalenie okoliczności zdarzenia, jego wspólna 
analiza, a także próba rozwiązania sytuacji konfliktowej, w tym sposobów w zadość uczynienia ofiarom 
cyberprzemocy). 

7. Wobec sprawcy czynu wyciągane są konsekwencje zgodne ze Statutem szkoły. 
8. W przypadku naruszenia prawa, szkoła informuje Policję i Sąd Rodzinny i Nieletnich o zaistniałym 

zdarzeniu. 
9. Pedagog/psycholog szkolny udziela ofierze/uczestnikom zdarzenia potrzebnego wsparcia. 

 
XXXI. Postępowanie w sytuacji zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem 

z Internetu: 
 

1. Nauczyciel, wychowawca zgłasza do pedagoga/psychologa szkolnego przypuszczenie wystąpienia 
zagrożenia. 

2. Po konsultacji z rodzicami (prawny opiekunem dziecka) pedagog/psycholog szkolny otacza ucznia 
indywidualizowaną opieką. Przeprowadza z uczniem rozmowę, diagnozuje poziom zagrożenia i próbuje 
określić przyczyny popadnięcia w nałóg. 

3. W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnienia od korzystania z zasobów 
Internetu dziecko powinno zostać skierowane przez szkołę, w bliskiej współpracy z rodzicami, do 
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placówki specjalistycznej oferującej program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 
W części przypadków może się okazać konieczna diagnoza i terapia lekarska.   
 

XXXII. Postępowanie w sytuacji zagrożenia nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - 
uwodzenie, zagrożenie pedofilią: 

 
1. Uczeń, kolega ofiary, rodzic/prawny opiekun dziecka zgłasza wystąpienie zagrożenia wychowawcy, 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 
2. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje próbę zidentyfikowania i zabezpieczenia w szkole, w formie 

elektronicznej dowodów działania dorosłego sprawcy uwiedzenia  (zapisy rozmów w komunikatorach, 
na portalach społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail). Jednocześnie 
bezzwłocznie składa zawiadomienie na Policję o wystąpieniu zdarzenia. 

3. O zaistniałej sytuacji pedagog/psycholog szkolny informuje dyrektora szkoły. 
4. Pedagog/psycholog szkolny zapewnia ofierze we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. W sytuacjach szczególnie trudnych - w porozumieniu z rodzicami - należy 
skierować ofiarę na terapię do placówki specjalistycznej opieki psychologicznej.  

5. Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go opieką psychologiczną, 
pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie. 

 
XXXIII. Postępowanie w sytuacji wystąpienia sekstingu, prowokacyjnych zachowań i aktywności 

seksualnej jako źródła dochodu osób nieletnich: 
 

1. 1.Uczeń, kolega, rodzic/prawny opiekun dziecka zgłasza wystąpienie sekstingu wychowawcy, 
pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 

2. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje próbę zidentyfikowania i zabezpieczenia w szkole, w formie 
elektronicznej dowodów sekstingu  (zrzuty przesyłanych zdjęć, czy zrzutów ekranów portali, w których 
opublikowano zdjęcie(-a)). 

3. O zaistniałej sytuacji pedagog/psycholog szkolny informuje rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły. 
4. Dyrektor szkoły w obecności rodziców, pedagoga/psychologa szkolnego przeprowadza z uczniami 

rozmowę - pouczenie sprawców zdarzenia, że dalsze rozpowszechnianie materiałów jest nielegalne 
i będzie miało ostrzejsze konsekwencje, w tym prawne.   

5. W przypadku, gdy zgromadzone materiały mogą być uznane za pornograficzne dyrektor szkoły 
zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji Policję i/lub Sąd Rodzinny. 

6. W sytuacji znamion cyberprzemocy należy dodatkowo zastosować procedurę dotyczącą  wystąpienia 
cyberprzemocy. 

7. Pedagog/psycholog szkolny zapewnia ofierze we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną. 

8. Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym – np. poprzez przesłanie 
MMS do uczniów tej samej szkoły lub klasy lub publikację w portalu społecznościowym, należy podjąć 
działania wychowawcze, uświadamiające negatywne aspekty moralne sekstingu oraz narażanie się na 
dotkliwe kary. 

 
XXXIV. Postępowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów 

online: 
 

1. Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie danej szkoły, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić ich 
rodziców. 

2. Wychowawca, psycholog/pedagog szkolny rozmawiają ze sprawcą/ sprawcami zdarzenia, informując 
o szkodliwości czynu i wynikających  z niego konsekwencji prawnych i moralnych. 

3. Jeżeli skutki ataku mają dotkliwy charakter, doprowadziły do zniszczenia mienia lub utraty istotnych 
danych (np. gromadzonych w e-dzienniku szkoły), dyrektor szkoły zgłasza przypadek na Policję.  
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4. O incydencie dyrektor szkoły powiadamia społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) 
i prezentuje podjęte działania, tak przywracające działanie aplikacji i sieci komputerowej w szkole, jak 
i wychowawczo-edukacyjne wobec uczniów.  

5. W przypadkach zaawansowanych awarii (np. wywołanych przez trojany) lub strat (np. utrata danych z e-
dziennika) konieczne jest skorzystanie z zewnętrznego wsparcia eksperckiego, kontakt z serwisem 
twórcy oprogramowania lub zamówienie usługi w wyspecjalizowanej firmie.  

 
XXXV. Postępowanie w sytuacji naruszenia prywatności dotyczącego nieodpowiedniego lub 

niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika 
szkoły: 

 
1. Gdy sprawcą jest uczeń - kolega ofiary ze szkoły czy klasy, rodzice ofiary lub  ona sama informują o fakcie 

wychowawcę klasy lub psychologa/pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 
2. Analizy okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczenia dowodów dokonują: ofiara,  jej rodzice oraz  w/w 

pracownicy szkoły. 
3. Wychowawca, psycholog/pedagog szkolny rozmawiają ze sprawcą naruszenia prywatności innego 

ucznia, informując o szkodliwości czynu i wynikających  z niego konsekwencji prawnych i moralnych oraz 
o ewentualnej korekcie zdarzenia i zadośćuczynieniu. 

4. Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi - opieką 
pedagogiczno-psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków działania 
sprawcy. 

5. Zgłoszenie zdarzenia na Policję przez rodziców ofiary lub dyrektora szkoły, dotyczy przypadku celowego 
wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. 

6. W przypadku, gdy do naruszenia prywatności poprzez kradzież, wyłudzenie danych osobowych 
wykorzystanie wizerunku dziecka dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice winni 
skontaktować się bezpośrednio z Policją i powiadomić o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym 
ściganie następuje tu na wniosek pokrzywdzonego). 
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Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. nr.11, 

poz.109 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 poz. 904) 
4. Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 
5. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93) 
6. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 Nr 88 poz. 553) 
7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485) 
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) 
9. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U z 2006 nr 191, poz. 

1410). 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony 

ludności  (Dz.U z 1993 nr 91, poz. 421). 
11. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z  2002 r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
12. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 
Nr.6, poz. 69 ze.zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 
2140). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem. 

15. Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku. 


