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Procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych 
 

Sytuacje uznawane za nadzwyczajne i kryzysowe, wymagające interwencji omówione 

w dokumencie. 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

2. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.     

3. Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia na terenie szkoły przedmiotów 

niebezpiecznych   

4. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.        

6. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty 

oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.  

 

 

Podstawy prawne 

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz.226) 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178) 

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

ze zm.) 

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

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 

1485 ze zm.) 

 zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 

107 ze zm.) 
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Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 
 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala 

podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu 

odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.  

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły  

oraz kierownika do spraw gospodarczych.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu 

odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie 

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

 

 

 

Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

 

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od 

zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli 

dyżurujących wracają do budynku szkoły). 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia 

kierownika  gospodarczego lub pracownika obsługi. 

3. Kierownik gospodarczy lub pracownik obsługi informują dyrekcję szkoły i  podejmują 

działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia. 

4. Kierownik gospodarczy wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne. 

 

 

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się 

agresywnie na terenie szkoły lub posiadające niebezpieczne przedmioty 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania 

osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy 

zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie 

osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku 

braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły. 

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską          
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Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia na terenie szkoły 

przedmiotów niebezpiecznych 
 

W przypadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych  

lub pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy: 

1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom,  

2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję 

3. Postępować tak samo jak w przypadku przyniesienia przez ucznia na teren szkoły 

alkoholu (papierosów). 

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 
 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły i  

jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa 

policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa i przekazuje policji.   

      3.  Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie  

      okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji. 

4.  Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza  

      notatkę w dokumentacji pedagoga.                

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych         

prawem. 

6. W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w  

       godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel  

       bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie ( zdarzeniu) policję. 

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   

pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia. 

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/  

opiekunów prawnych ucznia.   

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje 

policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę 

umieszczoną w dokumentacji pedagoga. 

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, 

innych osób dorosłych przebywających w szkole. 

 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub 

dyrektora szkoły.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę 

w dokumentacji pedagoga. 

3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o  

zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  
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4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu 

wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

5. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

6. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć  

popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie 

o zdarzeniu policję.  

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia 

 

1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor 

szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika 

i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica 

i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń. 

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów 

 

        1.  Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego 

             i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.  

  2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

  3.  W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor  

       szkoły zawiadamia policję. 

  4.  W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć  

 popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia    

 policję. 

 

    

Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa. 

1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły.  

2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę  

dyrektorowi szkoły.  

3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, przedmioty  

kradzieży itp.)  

4. Wychowawca ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

5. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy.  

6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest 

poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana.  

   

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego. 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej udzielenia 

poprzez wezwanie pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.  
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2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).  

4. Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności                  

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

 

Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub 

koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem. 

1. Nie wolno:  

▪ opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub 

koperty  

▪ wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska.  

▪ zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji  

2. Należy:  

▪ zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom.  

▪ niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

3. Dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję 

o ewentualnej ewakuacji szkoły.  

  

  

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 21.05.2019 r. 

. 


