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SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA (wyciąg) 

2.1.6. W przypadku stwierdzenia bądź domniemania popełnienia przez ucznia bądź inną osobę na terenie 

szkoły przestępstwa bądź innego czynu zabronionego, postępowanie jest następujące:  

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.  

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę.  

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.  

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), 

lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.  

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i 

przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca 

jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

7. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do udzielenia wszelkiej koniecznej pomocy nauczycielowi, 

wykonującemu powyższe czynności.  

   

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

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza 

oraz pielęgniarki szkolnej w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.  

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.  

3. Powiadomienie rodziców ucznia.  

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 

śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.  

5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych 

substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, 

uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.  

 

2.1.8. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.  

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi 

/psychologowi szkolnemu pod opiekę  

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.  

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 

lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.  

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i 

przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca 

jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

 

2.1.9. Zabójstwo/samobójstwo:  

1. Powiadom policję, pogotowie ratunkowe i dyrektora szkoły.  

2. Powiadom pedagoga i psychologa szkolnego.  

3. Pedagog wraz z psychologiem w porozumieniu z dyrekcją szkoły informuje poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną i prosi o zorganizowanie pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom.  

4. Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji.  

5. Nie udzielaj informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomisz najbliższej rodziny.  

6. Jak najszybciej powiadom najbliższą rodzinę o śmierci dziecka, zrób to twarzą w twarz, unikaj telefonu lub 

poczty.  

7. Udziel pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego, w razie potrzeby powiadom pogotowie ratunkowe.  

8. Zorganizuj pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej – udzielenie wsparcia 

psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu traumatycznych przeżyć.  

9. Przemyśl i przygotuj strategię kontaktowania się z mediami.  

  

 2.1.10. Próba samobójcza ucznia:  

1. Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia.  

2. Nie pozostawiaj ucznia samego.  

3. Usuń wszystko, co może ułatwiać realizację zamiaru.  

4. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce.  

5. Powiadom dyrektora szkoły.  

6. Zbierz wstępne informacje o okoliczności zdarzenia.  

7. Wezwij pomoc (pogotowie, straż, policja) – w zależności od takiej potrzeby.  
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8. Zadbaj, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.  

9. Dyrektor szkoły zawiadamia właściwy Wydział Oświaty i Wychowania.  

10. Dokonaj szybkiej oceny dalszych zagrożeń.  

11. Powiadom rodziców/opiekunów prawnych.  

12. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi (np. media, świadkowie itp.).  

13. Zapewnij uczniowi pomoc psychologiczną.  

  

  

2.1.11. Zagrożenie bombowe:  

 

Przypadek 1 - Informacja o podłożeniu bomby  

Zachowaj spokój!  

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:  

 słuchaj uważnie,  

 zapamiętaj jak najwięcej,  

 jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,  

 zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,  

 nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki  

 jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.  

2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji.  

3. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń, by wezwać policję  

4. Powiadom dyrektora szkoły.  

5. Dyrektor o zaistniałym fakcie informuje właściwy Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kuratorium Oświaty.  

6. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!  

7. Dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją  

UWAGA!  

Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.  

8. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  

9. Pracowni ds. technicznych ma za zadanie wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

10.W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.  

11.W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,  

12.Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu.  

Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

 

Przypadek 2 - Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)  

Zachowaj spokój!  

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.  

UWAGA!  

Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.  

2. Zadzwoń, by wezwać policję 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – 

głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.  

4. Powiadom o zagrożeniu dyrektora szkoły, który informuje personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie 

wywołujący paniki!  

5. Dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  

7. Pracownik ds. technicznych ma za zadanie wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

8. Otwórz okna i drzwi.   

9.Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.  

10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 

komórkowych).  

Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

 

Przypadek 3 - Po wybuchu bomby:  

Zachowaj spokój!  

1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował 

wybuch.  

2. Zadzwoń, by wezwać policję, karetkę pogotowia ratunkowego, straż pożarną.  

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.  

4.Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji 

zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.  

Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  


