
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH W SZKOLE

I. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje
zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w 
szkole

1. Policjant  informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia
2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji
3. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, 

gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną 
wykonane w związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie

4. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych 
czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu 
policji, celem uczestniczenia w czynnościach

5. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, 
dyrektor wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego do 
uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce 
Policji

6. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje
nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu

7. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego- ucznia na terenie
szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy

II. Procedura postępowania dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczyciela w 
przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub 
przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły

Podstawowe czynności dla dyrektora lub pedagoga szkolnego:
1. Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu), zapewnić 

dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile 
to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować personalia uczestników i 
świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić niezwłocznie policję

2. Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym
3. Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków 

uwiarygodnić informacje, sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz 
czy miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych, ustalić liczbę sprawców i ich dane 
personalne, nie nagłaśniać zdarzenia

4. Zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów). 
O fakcie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić rodziców lub opiekunów 
prawnych

5. Jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych 
pomieszczeniach

6. Ofiarę należy odizolować od sprawców
7. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do 

popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć
8. Nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do 

pojednania itp.



III. Procedura postępowania w sytuacji wypadku uczniowskiego lub śmierci ucznia 
w szkole

1. Jeżeli zdarzy się wypadek ucznia w szkole 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

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – telefonicznie lub poprzez 
jednego z uczniów zawiadamia dyrektora (wicedyrektora) o wypadku  

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), należy ucznia odprowadzić do 
gabinetu pielęgniarki szkolnej w celu udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który 
uległ wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń, pedagog lub 
pracownik obsługi szkolnej 

a) Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, przekazuje się poszkodowanego 
dyrektorowi (wicedyrektorowi) i pomocy udzieli mu osoba mająca 
przeszkolenie w tym zakresie

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 
objawy) nauczyciel, pielęgniarka szkolna, pedagog, sekretarz szkoły lub 
dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe

a) Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w 
udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne 
czynności ratujące zdrowie i życie ucznia

5. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili 
wypadku, powiadamia jego rodziców 

6. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i 
współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego

9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia
lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor 
zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół 
powypadkowy

10.Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 
terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik
wycieczki i odpowiada za nie

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY
POSZKODOWANYM W WYPADKACH

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w 
wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego)

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego
3. . Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia
4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej 
udzielić

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w 
każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie



6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy 
prawidłowo opatrzyć

7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, 
krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza 
(pogotowie ratunkowe)

8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego 
oddychania.

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić
10.Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci 

płynnej ani stałej (tabletki)
11.W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 

przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego
12.Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki

IV. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:
 
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
c) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
d) powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia,
e) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły jego tożsamość nie jest
nikomu znana,

f) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

V. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą 
czynu karalnego:

a) udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie 
lekarza, ewentualnie karetki pogotowia w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

b) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
c) powiadomienie rodziców ucznia,
d) niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna,
e) niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

VI. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej 
(usiłowania lub zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły
a) Poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły 
b) Zebranie wstępnych informacje o okolicznościach zdarzenia – rozmowa z 

rodzicami ucznia 
c) Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego 

szkołę
d) Zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji
e) Podjęcie działań interwencyjnych:

- podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej (poradnie specjalistyczne)
- rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby w

obecności psychologa, pedagoga szkolnego
- wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny 

poprzez zapewnienie pomocy specjalistycznej (psycholog, psychiatra)



- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się 
dzieckiem

- unikanie nadmiernej kontroli ucznia 

VII. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej 
ucznia na terenie szkoły
a) Nie wolno pozostawiać ucznia samego
b) Wezwać pielęgniarkę lub zaprowadzić ucznia do gabinetu pielęgniarki
c) Powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły
d) Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia
e) Wezwać pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność
f) Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
g) Zebranie Rady Pedagogicznej i wspólne podjęcie dalszych działań:

 zdiagnozowanie sytuacji
 podjecie działań interwencyjnych,
 podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej
 wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny 

poprzez zapewnienie uczniowi i jego rodzinie pomocy specjalistycznej 
(psycholog, psychiatra), realizację zaleceń zawartych we wskazaniach 
specjalistów opiekujących się uczniem,

 rozmowy z młodzieżą
 otoczenie opieką psychologa, pedagoga szkolnego ucznia usiłującego 

popełnić samobójstwo
 unikanie nadmiernej kontroli ucznia 

VIII. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa
a) Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazane ich 

dyrektorowi szkoły
b) Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora 

szkoły
c) Zebranie Rady Pedagogicznej i wspólne podjęcie dalszych działań
d) Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców
e) Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych
f) Udzielanie wsparcia uczniom
g) Unikanie umedialnienia problemu

IX. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastników do budynku i 
użycia broni palnej na terenie szkoły 

Zachowaj spokój!
• Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia
• Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa 
szansę ich przetrwania)

• Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów, personelu z 
jakimś poleceniem.

• Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą 
okazać się cenne dla służb ratowniczych.

• Staraj się uspokoić uczniów – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
• Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:



– nie pozwól uczniom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i 
okna,

– nakaż  uczniom położyć się na podłodze

W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 
antyterrorystycznej.

Po zakończeniu akcji:
• sprawdź obecność celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku 

któregokolwiek ucznia poinformuj Policję,
• nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
• prowadź ewidencję uczniów odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
• Nakaż uczniom położyć się na podłodze
• Staraj się uspokoić dzieci
• Dopilnuj, aby uczniowie nie odwracali się tyłem do napastników w przypadku 

polecenia przemieszczania się
• Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby uczniowie wykonywali je spokojnie 

– gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników
• O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:

– 997 – Policja
– 112

Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

Po opanowaniu sytuacji:
• upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),
• zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych:
• 999 - Pogotowie Ratunkowe, 997, 112 – Policja
• udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
• w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do 

sytuacji działania.
• zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.



Procedura postępowania w przypadku zabójstwa/samobójstwa na terenie szkoły
• Powiadom policję, pogotowie ratunkowe i organ prowadzący, sprawujący nadzór 

pedagogiczny
• Powiadom poradnię psychologiczno – pedagogiczną i poproś o zorganizowanie 

pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom
• Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji
• Nie udzielaj informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomisz najbliższej rodziny
• Jak najszybciej powiadom najbliższą rodzinę o śmierci dziecka, zrób to twarzą w twarz,

unikaj telefonu 
• Udziel pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego, w razie potrzeby powiadom pogotowie 

ratunkowe
• Zorganizuj pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej –

udzielenie wsparcia psychologicznego dzieciom, pomoc w odreagowaniu 
traumatycznych przeżyć.


