
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH



PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE

A. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy 
1.  W przypadku stwierdzenia zagrożenia należy jak najszybciej powiadomić o niebezpieczeństwie 

dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną. 
2. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 
3. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby 

zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb 
(policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. 

4. Ewakuację ogłasza się poprzez użycie sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały 
dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie. 

5. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka 
ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest
to sygnał do natychmiastowego działania  dla wszystkich pracowników szkoły oraz do 
bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. 

6.  Procedura wezwania służb powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 
1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby 
podanie następujących informacji:  rodzaj stwierdzonego zagrożenia,  nazwę i adres szkoły,  imię i 
nazwisko oraz pełnioną funkcję,  telefon kontaktowy,  zrealizowane dotąd działania w reakcji na 
zagrożenie
 2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. O zagrożeniu 
należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 
 Policja 997  
Straż Pożarna 998  
Pogotowie Ratunkowe 999  
 Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  
Pogotowie Energetyczne 991 
 Pogotowie Gazowe 992 
 Pogotowie Ciepłownicze 993 
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 
 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226. 

7.  od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku 
uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie uczniowie mają zajęcia. 

8. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i 
najkrótszej drodze ewakuacji z budynku, korzystając jednak przede wszystkim z opracowanego 
planu ewakuacji szkoły

9. Do obowiązków pracowników sekretariatu szkoły należy otwarcie na polecenie dyrektora drzwi 
ewakuacyjnych przed ogłoszeniem alarmu,

10.  Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się
do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek 
schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. 

11. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej 
stojącego nauczyciela.

12.  Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu,
że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne.



13.  Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem oraz pracownicy szkoły udają się na 
miejsce zbiórki, którym jest plac naprzeciw budynku szkoły, a w razie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych Miejskie Centrum Kultury.

14. Przejście na miejsce zbiórki musi odbywać się spokojnie i  z zachowaniem przepisów ruchu 
drogowego

15.  Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy uczniowie udają się (jeżeli tylko nie zagraża to ich 
bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mają mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępują 
jak wyżej. 

16. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób 
nieobecnych. 

17. Osobom niepełnosprawnym w  bezpiecznej ewakuacji pomagają  wyznaczeni opiekunowie osoby 
niepełnosprawnej na czas ewakuacji.

18. Osoby takie wyznacza na rok szkolny dyrektor szkoły.
 
B. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
1. Do obowiązków wszystkich pracowników szkoły należy identyfikacja osób postronnych na 

terenie szkoły oraz ustalenie powodów pobytu w szkole przy zachowaniu własnego 
bezpieczeństwa,

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły.
3. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że pobyt tej osoby/osób zagraża w wyraźny 

sposób( posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi, agresywnego zachowania) 
bezpieczeństwu należy:

 ukryć się wraz z młodzieżą,
 zamknąć drzwi na klucz 
 Wyciszyć i uspokoić uczniów – 
 Zaopiekować  się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy 
  zwrócić szczególną uwagę na uczniów, którzy specyficznie reagują na stres i mogą 

mieć problemy z opanowaniem emocji  
 Należy wydać polecenie bezwzględnego wyciszenia/wyłączenia telefonów 
 W  miarę możliwości poinformować policję wysyłając informację tekstową 
   Zasłonić okno, zgasić światło 
 Nakazać zajęcie miejsc poniżej linii okien, zejście ze światła drzwi 
 Zejść z linii strzału, połóż się na podłodze 
 Nie otwieraj nikomu drzwi. 
 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę,
 W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą:  Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika
  Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon 
 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia –
  Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego – 
 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika 
 Nie zwracaj na siebie uwagi 
 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny
  Nie oszukuj terrorysty 
 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu 
   Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami 
 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów 
 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty 

4. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 



 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych
   Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym,
  Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy
 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom 
 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących
   Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami
   Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy 
 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku 
 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, 

              C. Podłożenie ładunku wybuchowego 

              1. Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego 
zapamiętaj jak największą ilość szczegółów 
2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje 
3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole 
za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację 
całości personelu szkoły 
4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 
zgodnie z planem ewakuacji .
. 5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 
falami emitowanymi przez telefon komórkowy 
6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 
7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 
funkcjonariuszy służb 
8) W miejscu ewakuacji policz wszystkich uczniów  i poinformuj osobę 
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi 
 

D.  Podłożenie podejrzanego pakunku
. W przypadku podejrzenia jej otrzymania: 
1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że 
podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie 
zostanie wykluczona 
2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku 
3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji
(tylko jeżeli czas na to pozwala)
 4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie 
procedury 
5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 
zgodnie z planem ewakuacji. 
6) Nie używaj telefonu komórkowego 
7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 
funkcjonariuszy 
8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 
kierowanie działaniami 



E. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły 

1. SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O 
MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE 
ATAKU). Należy wówczas:

 1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające 
na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz 
poprzecznie do kierunku wiatru
 2) 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 
3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 
wyłączyć klimatyzację 
4) 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 
5) 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 
6) powstrzymać 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) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi. 

        2. Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało 
wykryte natychmiast lub szybko po pojawieniu się. 

           Należy wówczas: 

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 
ścierać cieczy
 2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem 
3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów 4) 
opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób 
5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję 
6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w 
rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru -
rejonów ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od 
szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie 



przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a 
nie otwarta przestrzeń 
7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia 8) jeśli miał 
miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 
ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka
 9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 
odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania 
skażeń i zakażeń 
10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić 
okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 
11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły 
się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji. 
12) 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 
13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 
przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - 
częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 
pochłanianiem substancji 
14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 
dużego wysiłku 
15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi. 

3. Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 
zostało wykryte późno. 
Należy wtedy: 

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 
ścierać cieczy 
2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję 
3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się 
4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów
 5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób 
6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 
bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do 
wnętrza szkoły 
7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia 
 8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 
klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami 



odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej 
kwarantanny 
9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi. 

F. Zagrożenia wewnętrzne 

        1. AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE 

Sposób postępowania 
1. Agresja fizyczna  Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu 

powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska.
2.  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 taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i
dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów 
prawnych) agresora i ofiary.  

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, 
pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, 
nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). 

4.  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 (opiekunowie 
prawni) poszkodowanego.  

5. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają
rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i 
ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

6.   Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze 
przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

7.  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.

8.  W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi  
skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której 
zależą dalsze losy sprawcy przemocy.

9.  Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub 
regulaminie szkoły. 
2. Agresja słowna 
1.  Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i 

wyeliminowanie tego zjawiska 
2.  Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, 

pedagoga/psychologa.



3.   Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem 
mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i 
agresorem należy przeprowadzić osobno. 

4.  Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i 
ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę 
zadośćuczynienia.  

5. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów 
prawnych uczestników zdarzenia. 

6.  Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze 
przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

7.  W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają
również świadkowie ataku

8. . Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 
pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 
działania w podobnych przypadkach. 

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

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

 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 
psychoaktywnych

 Sposób działania
1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie 

szkoły, należy:  zachować szczególne środki ostrożności  zabezpieczyć 
substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem

2.   powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję
3.   ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
4.   przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej 

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

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających 
należy: 

1.  odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
2.   powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  powiadomić dyrektora
szkoły
3. , dyrektor powiadamia Policję 
 zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania 
posiadanej substancji  zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka 
oraz zawartośc kieszeni
4.powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia

5.   poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w 
szkole/placówce  

6. przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych 
dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego 



7. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub
wychowawczymi. 

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:  

1. powiadomić wychowawcę klasy ucznia  
2.  odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 
 powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  
przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 
 powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  
powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki 
poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze 
postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 
psychoaktywnych. 
3.W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi 
lub wychowawczymi. 
4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:  
1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 
 poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego  
3. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów 
w klasie  
4.przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  
5.poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  
6.do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 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.  . 
2.3 KRADZIEŻ LUB WYMUSZENIE PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
Sposób działania 
1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:
2.  Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły  
3. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na 

terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły  
4. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów 

pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji  
5. 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, psychologa, dyrektora lub innego 
pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma 
prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 
teczki ucznia. 

6. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności 
czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  



7. 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 

8.  Należy powiadomić Policję.
9.   sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w 

kradzieży. 


