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PROCEDURY  ZAPEWNIAJĄCE  

BEZPIECZEŃSTWO  UCZNIÓW 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 

IM. 19. PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH 

W WARSZAWIE 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 

agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali 
 
1. Agresja fizyczna  

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak 

agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. 

Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać 

uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, 

głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o 

uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.  

 Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli jest w szkole), pedagoga i dyrektora 

szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców agresora i ofiary.  

 W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pracownik szkoły obecny przy 

zaistniałej sytuacji wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców.  

 Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

 Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.  

Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu 

stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  

 Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, 

jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

 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.  

 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 

szkoły i regulaminie. 
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2. Agresja słowna  

 

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska  

 Należy powiadomić wychowawcę klasy, dyrektora oraz pedagoga. 

 Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.  

 Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

 O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców uczestników zdarzenia.  

 Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, 

jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi.  

 W przypadku agresji słownej 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.  

 W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 

powiadamiana jest Policja.  

 Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie i regulaminie szkoły. 

 

 

Procedura postępowania na wypadek znalezienia  

w szkole substancji psychoaktywnych 
 

 zachować szczególne środki ostrożności  

 zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem  

 powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję  

 ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy  

 przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację  

o zaistniałej sytuacji  

 opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.  

 

 W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:  

 

 odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

 powiadomić pedagoga szkolnego  

 powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję  

 zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej 

substancji  

 zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni w 

obecności innej osoby/pedagoga 

 powiadomić rodziców ucznia  

 poinformować rodziców o obowiązujących procedurach  

w szkole 

 przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców dziecka rozmowę o złamaniu 

obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności należy objąć ucznia 
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działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić 

również rodzicom ucznia.  

 podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i 

rozprowadzania środków odurzających.  

 

 

 W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:  

 

 powiadomić wychowawcę klasy ucznia  

 odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  powiadomić pedagoga szkolnego  

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

 powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

 powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły 

 poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na 

wypadek znalezienia w szkole alkoholu. W dalszej kolejności należy objąć ucznia 

działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również 

rodzicom ucznia.  

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, 

wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.  

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

 

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami należy: 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

 poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego  

 w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

 poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

 wezwać do szkoły rodziców ucznia  

 przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania  

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.  

 zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać 

działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.  

 opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy  

z dzieckiem  

 wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować  i ewaluować efekty  

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

 

 W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami” należy:  

 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

 w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

 poinformować pedagoga/psychologa szkolnego  

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

 poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

 wezwać karetkę pogotowia ratunkowego  

 wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

 przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania  

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub 

indywidualnie w celu wyciszenia emocji  
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 udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku  

w odstąpieniu od odurzania się  

 opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy  

z dzieckiem  

 wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować  

i ewaluować efekty  

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

 

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:  

 

 szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję  

 powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania  

 szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia  

 szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem  

 szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia 

  

 
 

Procedura postępowania na wypadek  

wystąpienia kradzieży  

lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych 

 
Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

 Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać 

podjęte bezzwłocznie;  

 Osoba,  która  wykryła  kradzież,  winna  bezzwłocznie  powiadomić dyrektora szkoły;

  

 Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod 

opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły; 

  Należy powiadomić Policję; 

 Należy   zabezpieczyć   dowody   przestępstwa   tj. przedmiotów pochodzących z 

kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji; 

 Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej 

osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika 

szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja) i 

ewentualnych świadków zdarzenia; 

 Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i 

przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej 

rozmowy podpisaną przez rodziców;      

 Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia  poszkodowanemu w kradzieży. 
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Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez 

ucznia czynu karalnego 
 Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązana jest do powiadomienia 

dyrektora szkoły 

 Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia 

 W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez 

niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi 

szkolnemu pod opiekę. 

 Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku. 

 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. 

 

 

Procedury reagowania w przypadku palenia 

tytoniu/papierosów elektronicznych przez ucznia 
 

W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów 

powinien: 

 Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.  

 Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia. 

 Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które 

zostaje przez niego podpisane i umieszczone w dokumentacji wychowawcy. 

 Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje kolejne upomnienie, które 

zostaje przez niego podpisane i umieszczone w dokumentacji wychowawcy oraz zostaje 

przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza w obecności rodziców.  

 Uczeń przyłapany na paleniu papierosów po raz trzeci otrzymuje naganę wychowawcy 

klasy na piśmie za rażące naruszenie statutu szkoły. 

 Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na 

piśmie za rażące naruszenie statutu szkoły. Uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania, o 

co najmniej jeden stopień. 

 

 

Procedury reagowania w przypadku stosowanie przez 

uczniów cyberprzemocy 
 

 Zebranie informacji na temat przebiegu zdarzenia oraz zabezpieczenie ewentualnych 

dowodów (wychowawca, pedagog, psycholog) 

 Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych/kuratorów lub pracowników 

socjalnych szczególnie w przypadku rodzin zastępczych o danym zdarzeniu oraz 

wezwanie na spotkanie do szkoły rodziców/opiekunów prawnych. 

 Sporządzenie notatki służbowej z ustalonego przebiegu zdarzenia oraz spotkań z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 
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 W przypadku, gdy zdarzenie jest odosobnionym incydentem niewłaściwego 

zachowania sprawcy o powiadomieniu policji decydują rodzice/opiekunowie prawni 

poszkodowanego dziecka. 

 W przypadku, gdy uczeń będzie przejawiał zachowania wskazujące na postępującą 

demoralizację i niedostosowanie społeczne Szkoła powiadomi właściwe instytucje, 

czyli sąd rodzinny lub policję. 

 Uczeń poniesie konsekwencje wynikające z WSO. 

 

Procedury reagowania w przypadku 

 próby samobójczej ucznia 

 
 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego, 

 wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu, 

 dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca dokonują oceny 

sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierająca z  rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem 

tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia 

po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli 

 pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz 

przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą, 

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje 

organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji, 

 pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej innym uczniom szkoły(przede wszystkim grupie klasowej) 

 

 

Procedury reagowania w przypadku podłożenia ładunku 

wybuchowego w szkole 
  

1. Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 
 Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego 

zapamiętaj jak największą ilość szczegółów 

(uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu) 

 Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje. 

(w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem 

sobie istotnych informacji) 

 Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za 

uruchomienie procedury 

(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły) 
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 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji 

(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku) 

 Nie używaj telefonu komórkowego 

(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy) 

 Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia 

(stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcje policji i 

zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji) 

 Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie 

wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową) 

 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi  

(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości 

personelu szkoły) 

 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu 

(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 

ewakuacyjnych) 

  

2. Stwierdzenie podejrzanego pakunku 
 Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku  

(należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność 

nie zostanie wykluczona) 

 Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku 

(w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania) 

 Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji 

(tylko jeżeli czas na to pozwala) 

(okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć 

rozprzestrzenianie się substancji) 

 Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

(osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły) 

 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji 

(ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 

Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku) 

 Nie używaj telefonu komórkowego 

(eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy) 

 Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

(w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie 

wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacja kryzysową) 

 W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi  

(szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości 

personelu szkoły) 

 Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu 

(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 

ewakuacyjnych) 
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Procedury reagowania w przypadku skażenia chemicznego 

lub biologicznego szkoły 
 

 zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru 

 natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 

powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku 

 w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne 

 w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

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

olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry 

 przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 

pochłanianiem substancji 

 powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku 

 do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych 

 oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 

 

 

Procedury reagowania w przypadku wtargnięcia 

napastnika (terrorysty) do szkoły 

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

klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić 

napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób 

 Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych 

mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali 

lekcyjnej przez drzwi czy ścianę 

 Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy 

zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą 

mieć problemy z opanowaniem emocji 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały 

telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i 

zachęcić napastnika do wejścia 

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - w 

przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji 
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 Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z 

napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 

który może zostać zauważony przez napastników 

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi 

rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników 

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na 

wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i 

mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez 

zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w 

salach rzeczywiście nikogo nie ma 

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 

konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 

przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi 

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która 

może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego 

strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji 

podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia 

 

 

Procedury reagowania w przypadku rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

 
 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.  

 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.  

 Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 

pracownikom szkoły.  

 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.  

 Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne.  

 Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z 

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 
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Instytucje wspierające: 
 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17  

ul. Żegańska 1a, 

04-713 Warszawa 

tel.: (22) 27 72 000 

e-mail: ppp17@edu.um.warszawa.pl 

  

2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

ul. Włókiennicza 54 

04-974 Warszawa 

tel/fax:  22-612-77-97 

e-mail: opr@op.pl lub poradnia.wawer@neostrada.pl 

 

3. Policja. Referat Nieletnich i Patologii: 

ul. Umińskiego 22 

03-982 Warszawa 

tel. (22) 603-62-55 

fax:(22) 603-88-41 

Kierownik: st. asp. Dariusz Domasiewicz  tel. (22) 603-85-63 

 

4. Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży KOPARKA 

ul. Strzygłowska 61, Warszawa 

tel. 664 855 725 

 

5. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
ul. Mazowiecka 12/25 

00-048 Warszawa 

tel. / faks: +48 22 616 02 68 

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 

 

6. www.helpline.org.pl 

tel. 800 100 100 -   to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców 

i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 

dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań 

ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z 

nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami 

psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

 

 

 

 

Warszawa, 19 września 2018 r 
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