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ROZDZIAŁ I 
 

Zagrożenia zewnętrzne i procedury reagowania w razie wystąpienia 
zagrożenia 
Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: wybuch pożaru, podejrzenie 
podłożenia ładunku wybuchowego, otrzymanie podejrzanej przesyłki, wtargnięcie terrorysty do szkoły, 
zagrożenie skażeniem niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, epidemia i kataklizm. 
 
 
W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz 
personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być znany wszystkim, a ćwiczenia w 
przeprowadzaniu ewakuacji powinny odbywać się raz w roku szkolnym. 

 
 1. Pożar w szkole. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady 
postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole 

Alarm lokalny w szkole ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia 
uczniów przebywających na terenie szkoły. Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie 
zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu należy wykorzystać sygnał alarmu lokalnego, którym w 
szkole są: 

dźwięk syreny ręcznej modulowany trwający 1 minutę. 
LUB 
trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, 
następującebezpośrednio po sobie 

LUB 
W sytuacji braku prądu sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą   
dzwonka ręcznego 

 
  Tylko w przypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję 
o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  

  
a) Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole:  

1 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. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DYREKTORA SŁUŻBY 
INFORMUJE WICEDYREKTOR. DYREKTOR MOŻE WYDAĆ POLECENIE POINFORMOWANIA SŁUŻB 
INNEMU PRACOWNIKOWI. 
2   Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz 
bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.  

 

 b) Procedura wezwania powinna być realizowana następująco:  
 Wybranie numeru odpowiedniej służby  
 Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:  

• rodzaj stwierdzonego zagrożenia;  
• nazwa i adres szkoły;  
• imię i nazwisko oraz pełniona funkcję;  
• telefon kontaktowy;  
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• zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie.  
 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 

4 Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich 
osób znajdujących się na terenie szkoły. Wszyscy powinni bezwzględnie podporządkować się 
poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w danym 
momencie mają zajęcia.  
5 Akcją nie może kierować wiele osób, by nie doprowadzić do dezorientacji i wybuchu paniki.  

 
 c) Przebieg ewakuacji uczniów: 

1 Nauczyciele w klasach ustawiają uczniów parami, przed drzwiami prowadzącymi na 
korytarz. 
2 Nauczyciel dokładnie sprawdza stan osobowy klasy – grupy. 
3 Nauczyciel ostrożnie otwiera drzwi na korytarz i jeżeli są ku temu warunki wyprowadza 
swoją grupę ku najbliższemu wyjściu, zgodnie z planem ewakuacji. W warunkach ograniczonej 
widoczności uczniowie poruszają się w rzędzie trzymając się za ręce. 
4 W przypadku braku możliwości ewakuacji zgodnie z planem ewakuacji, nauczyciel 
dokonuje oceny sytuacji i decyduje o możliwej najkrótszej drodze ewakuacji z budynku lub jej 
zaniechaniu. 
5 W przypadku zaniechania ewakuacji nauczyciel informuje osoby funkcyjne o miejscu 
przebywania oraz ilości osób w grupie i oczekuje na instrukcje od osób funkcyjnych. 
6 Podczas ewakuacji należy poruszać się po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, 
wykonując polecenia osób funkcyjnych.  
7 Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół 
najbliżej stojącego nauczyciela. 
8 Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po 
stwierdzeniu, że uczniowie z niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są 
wolne. 
9 Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki – tam 
nauczyciele przeliczają uczniów i meldują dyrektorowi lub osobie upoważnionej o stanie liczbowym, 
a jeżeli stan liczbowy nie zgadza się, również o przypuszczalnym miejscu przebywania brakujących 
osób. 
10 Jeżeli alarm zostaje ogłoszony w czasie przerwy , uczniowie przebywający w budynku 
szkoły natychmiast udają się (jeżeli tylko nie zagraża to ich bezpieczeństwu) pod salę, w której mają 
mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela przemieszczają się tak, jak to opisano wyżej. 
Uczniowie znajdujący się poza budynkiem udają się w miejsce zgrupowania i tam oczekują na dalsze 
instrukcje od osób funkcyjnych. 
11 Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustaleniu liczby 
osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia przez wezwane służby akcji ratunkowej.  
 

Placem alarmowym jest  BOISKO SZKOLNE 

 
Najważniejsze  zasady, o których powinien pamiętać każdy uczeń i przestrzegać ich od chwili 
ogłoszenia w szkole alarmu:  

1 Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela.  
2 Zachowaj spokój.  
3 Po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą na miejsce zbiórki drogą wskazywaną przez nauczyciela.  
4 Pomagaj osobom słabszym.  
5 Nie lekceważ zagrożenia nawet wówczas, gdy nie jest ono bezpośrednie.  
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5. Bezpieczna ewakuacja osób z niepełnosprawnością  
Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może 
wiązać się z ogromnym stresem. Należy zorganizować wówczas  tzw. grupę pomocy 
koleżeńskiej oraz przydzielić opiekunów uczniom  niedowidzącym ( w zależności od potrzeb).      

 

     
 6. Epidemia; kataklizm – procedury postępowania w 
przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych  

  
W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo burmistrz (wójt, prezydent miasta) kieruje 
działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usunięcia.  
Dyrektor szkoły, jego zastępca lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły postępuje zgodnie z 
wytycznymi, które są mu przekazywane przez właściwy organ działający w celu zapobieżenia skutkom 
klęski żywiołowej. 
  

7. Zagrożenia wewnętrzne i procedury reagowania w 
razie wystąpienia zagrożenia 

 1. Procedura postępowania w przypadku kryzysu wychowawczego 
1 Dyrektor powołuje zespół kryzysowy, który ocenia emocjonalne, poznawcze, 
behawioralne aspekty reakcji kryzysowych, ustala zasady kontaktowania się z osobami czy 
grupami zaangażowanymi w kryzys, w tym: strategię kontaktowania się z mediami. 
2 Dyrektor wybiera osobę do kontaktowania się z mediami. 
3 Zespół identyfikuje główne problemy.  
4 Dyrektor organizuje posiedzenia rady pedagogicznej i dba o rzetelne jej protokołowanie. 
5 Zespół wyraźnie i jasno mówi o agresji, przemocy, znęcaniu się, dręczeniu, wyzywaniu, 
molestowaniu seksualnym, kłamstwach (a nie ogólnie o „złym zachowaniu”, „haniebnym 
postępku”, „nieodpowiednim zachowaniu”) oraz wskazuje konkretne zasady, reguły i prawa, które 
zostały naruszone bądź złamane. 
6 Zespół wskazuje konsekwencje, jakie kryzys przynosi wszystkim grupom społeczności 
szkolnej (nie tylko uczniom). 
7 Zespół zachęca osoby, które wyrządziły szkody (jeżeli są obecne), do myślenia  o 
zadośćuczynieniu. 
8 Zespół ustala z radą pedagogiczną sposoby pracy nad metodami zapobiegania w 
przyszłości takim sytuacjom, w których problemy wychowawcze, sytuacje trudne, osiągną 
rozmiary kryzysu. 
9 Dyrektor/wicedyrektor jest zawsze gotowy na otwartą rozmowę z nauczycielami o 
problemach zgłaszanych przez uczniów. 

 
2.  Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w 
szkole 

1 Wychowawca analizuje nieobecności i spóźnienia w szkole.  
2 Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie usprawiedliwienia 
rodziców/prawnych opiekunów lub samodzielnego usprawiedliwienia się ucznia pełnoletniego.   
(Wychowawca podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu po uzyskaniu informacji od 
rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) 
3 Rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności ucznia  w ciągu tygodnia.  
4 Jeżeli uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia 
i zawiadamia o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia / bez względu na ilość godzin/.  



8 

 

5 W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez rodziców, wychowawca klasy 
przeprowadza rozmowę w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności dziecka w szkole. Wychowawca 
zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem. W szczególnych przypadkach usprawiedliwia 
nieobecności ucznia mimo przekroczonego terminu. 
6. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się 
niepokojących faktów, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego z prośbą o interwencję w środowisku 
ucznia.  
 

3. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia 
w szkole 

1 W przypadku złego samopoczucia   ucznia, wychowawca lub nauczyciel kieruje go do pielęgniarki 
szkolnej. W przypadku nieobecności pielęgniarki, uczeń udaje się do sekretariatu, celem 
poinformowania o zaistniałej sytuacji.  
2 Wychowawca lub pielęgniarka powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia, aby odebrali 
go ze szkoły lub ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.  
3 Uczeń oczekuje na przyjazd rodziców w gabinecie pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego lub w 
sekretariacie.  
4 Jeśli stan ucznia wymaga pomocy lekarza, dyrektor lub pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe.  
5 Chorego ucznia ze szkoły odbiera rodzic/opiekun prawny lub bliski członek rodziny. Uczeń chory 
nie może sam opuścić szkoły.  

 

4.Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji 

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające 
normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do 
rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

a. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu 
szkoły i wynikających stąd konsekwencji. Podejmuje wszelkie dostępne działania 
dyscyplinujące ucznia. 

b. Nauczyciel wpisuje uwagę do e- dziennika.  
c. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie poprawi się i nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu 
klasowego z informacją do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do 
natychmiastowego poinformowania dyrekcji / pedagoga o zaistniałej sytuacji.  

d. Dyrektor/ Pedagog szkolny  w razie konieczności zabiera ich z sali lekcyjnej do odrębnego 
pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga /  gabinetu dyrektora/wicedyrektora. 

e. Dyrektor/ Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje 
zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.  

f. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca 
powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.  

g. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora/wicedyrektora 
szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.  

h. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach 
postępowań, należy postępować według tych procedur.  

i. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie 
aktualnie popełnili wykroczenie). 

 

5.Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego 
zachowania ucznia 

1 Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając 
perswazji słownej lub dopuszczonej prawem interwencji fizycznej, powstrzymującej dalszą agresję 
ucznia.  
2 Nauczyciel ma obowiązek najpierw  otoczyć opieką   ofiarę agresji. 
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3 Powiadamia wychowawców uczniów o zdarzeniu. 
4 Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka 
zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków). 
5 Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 
poszkodowany), przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy. 
6 Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 
7 Wychowawca zgłasza sprawę do pedagoga szkolnego i dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
8 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/wicedyrektorem szkoły 
uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły. 
9 Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat 
zastosowanych wobec ucznia konsekwencji. 

  
6. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie 
szkoły 

1 Sprawę wyjaśnia – przeprowadza rozmowę – nauczyciel dyżurny lub nauczyciel, podczas 
którego doszło do zajścia. 
2 Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy. 
3 Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą, wyjaśnia okoliczności 
zajścia i szacuje straty. 
4 Wychowawca powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły o zajściu, konsultuje z 
dyrektorem/wicedyrektorem szkoły dalsze postępowanie. 
5 Dyrektor/wicedyrektor szkoły decyduje o dalszym postępowaniu, w zależności od 
szkodliwości czynu (nakazuje naprawę szkody lub pokrycie kosztów, a w szczególnych przypadkach 
powiadamia policję). 
6 Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu dziecka, prosi ich o przybycie do szkoły 
i przekazuje rodzicom decyzję dyrektora szkoły o zadośćuczynieniu. 
7 Wobec ucznia stosuje się sankcje zgodne ze statutem szkoły. 
8 W szczególnych przypadkach powiadamiana jest policja, decyduje dyrektor/wicedyrektor. 
9 Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 
dokumentacji wychowawcy. 
  

 7. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów przez 
ucznia na terenie szkoły 

1 Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfiskuje papierosy.  
2 Zawiadamia wychowawcę klasy. 
3 Wychowawca zawiadamia rodziców i pedagoga.  
4 Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

 

8. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest pod wpływem 
alkoholu lub środka psychoaktywnego 

1 Wychowawca lub osoba interweniująca odizolowuje ucznia ale nie pozostawia go samego  
(np. pozostawia go pod opieką pielęgniarki lub innego pracownika szkoły) i powiadamia 
dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
2 Powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do 
natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły. 
3 Dyrektor zawiadamia policę i Sąd Rodzinny. 
4 Uczeń i rodzice są kierowani prze pedagoga do odpowiednich instytucji.  
5 Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządza notatkę służbową.  
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 9.  Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancję 
przypominającą  substancję psychoaktywna (czyli również grzybki, 
bieluń, dopalacze) 

1 Nauczyciel zabezpiecza substancję do czasu przyjazdu policji. 
2 Powiadamia dyrektora szkoły i wzywa w trybie natychmiastowym rodziców/opiekunów 
ucznia.  
3 Pedagog lub dyrektor/wicedyrektor szkoły próbuje ustalić od kogo uczeń nabył substancję.  
4 Dyrektor/wicedyrektor przekazuje substancję policji oraz informacje dotyczące zdarzenia. 
5 Z przeprowadzonych działań wychowawca lub pedagog sporządza notatkę służbową.  

  
10. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów 
wobec rówieśników, agresja słowna 

1 Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu i 
powiadomienie wychowawcy.  
2 W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadomienie rodziców i pedagoga.  
3 Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem.  
4 Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system kar zawartych w statucie 
szkoły. 
 

11. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na 
terenie szkoły 

1 Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie 
potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły.  
2 W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w 
pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę, pielęgniarka powiadamia 
pogotowie ratunkowe. 
3 Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca rodziców ucznia 
poszkodowanego.  
4 W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia 
wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki.  
5 Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację 
dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły, sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 
6 Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, w 
szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny. 
7 Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów.  
 

12. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły 

Uwaga: Uczeń na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły wartościowe przedmioty (telefon 
komórkowy, biżuteria itp.). Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe uczniów.  

1 Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, 
dyrektorowi lub pracownikowi szkoły.  

2 Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: w przypadku kradzieży 
przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między poszkodowanym a 

wychowawcą. w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 
dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog. 
3 W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu stron zajścia oraz 
pedagoga. 
4 Wychowawca lub pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad 
uczniem. 
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5 Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 
dokumentach wychowawcy. 
6 W szczególnych przypadkach (decyduje dyrektor/wicedyrektor) powiadamiana jest Policja 
lub Sąd Rodzinny. 
7 Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

 
 13. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, 
wywierania presji na terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy 
psychicznej 

1 Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.  
2 Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły, pedagoga i 
rodziców uczniów obu stron zajścia.  
3 Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga, a następnie 
dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców.  
4 Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
5 Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 
dokumentach wychowawcy. 

  
14. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do 
nauczycieli (agresja słowna, wulgaryzmy) 

1 Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły.  
2 Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 
3 Wychowawca wzywa rodziców ucznia i następuje opracowanie planu pracy z uczniem, w 
porozumieniu z pedagogiem.  
4 W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia Policję. 
5 Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
 

 15. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w 
stosunku do nauczycieli 

1 Powiadomienie dyrektora szkoły.  
2 Dyrektor powiadamia Policję.  
3 Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.  
4 Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

 

 16. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej  
względem ucznia. 

1 W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów 
przemocy fizycznej u ucznia, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
wychowawcę  lub w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoły. 
2 Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez dyrektora, 
sporządzając odpowiednią notatkę : 
Dnia ..................... na ciele dziecka ............................. stwierdzono krwawe wybroczyny w 
okolicach ..........................., zasinienia w okolicach ....................  
3 Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem. 
4 W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie 
ratunkowe i powiadomić policję. 
5 W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia z 
rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Następnie osoby rozmawiające z uczniem sporządzają 
notatkę ze zdarzenia. 
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6 W szczególnych przypadkach zawiadamiana jest Policja oraz Sąd Rodzinny (wniosek o 
wgląd w sytuację rodzinną). 
 

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

1 Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi powód przybycia i 
okazuje legitymację służbową. 
2 Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 
sporządzenia własnej dokumentacji. 
3 Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 
4 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. 
5 Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach 
i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w 
czynnościach. 
6 Dyrektor/wicedyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach 
względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza 
pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 
7 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. 
8 Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje 
nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w 
obecności pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca 
zamieszkania. 
9 W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka 
policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego. 
10 Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego- ucznia na terenie szkoły 
należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy. 

 
 18. Procedura postępowania dyrektora/wicedyrektora, pedagoga   
szkolnego w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu  
przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły 

1 Dyrektor/wicedyrektor lub pedagog przyjmuje do wiadomości informację o przestępstwie 
(wykroczeniu), zapewnia dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez 
świadków, o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotowuje personalia uczestników i 
świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadamia niezwłocznie policję. 
2 Zapewnia, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 
3 Bez zbędnej zwłoki sprawdza w dostępny sposób wiarygodność informacji, jeżeli uczeń 
podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków należy uwiarygodnić 
informacje. 
4 Sprawdza, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie zajęć 
szkolnych jego uczestników. 
5 W rozmowie z pokrzywdzonym ustala liczbę sprawców i ich dane personalne. 
6 Nie nagłaśnia zdarzenia. 
7 W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i 
możliwe, należy zatrzymać do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów). 
Konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć szkolnych bądź próby 
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ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. O fakcie zatrzymania bezwzględnie należy 
powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych.  
8 Nie należy zatrzymywać na „siłę” sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu 
spowodować, by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy lub nauczyciela w 
oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia policji. 
9 Jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych 
pomieszczeniach. 
10 Ofiarę należy odizolować od sprawców. 
11 W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do 
popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć. 
12 Wykonać ewentualne czynności przez przejmującego sprawę policjanta. 
13 Zakazy: 

• Nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do 
pojednania itp. 
• Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.  

 
   
 21. Procedura postępowania w przypadku epizodu psychotycznego 
ucznia 

1 Działania interwencyjne nauczycieli 

 nie pozostawiaj ucznia samego, 

 reaguj spokojnie, łagodnie, 

 bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce, 

 na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu, 

 zawiadom pogotowie ratunkowe, 

 nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza. 
2 Działania naprawcze: 

 jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę, np. 
przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba psychiczna” (jeżeli fakt choroby 
jest ogólnie znany), 

 jeżeli uczeń sobie tego nie życzy, nie informować klasy, 

 wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określeniu wymagań wobec 

ucznia, konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się uczeń (lekarz 
nie musi udzielać informacji), 

 udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość skorzystania z form 
pomocy dostępnych w PPP, ZOW. 

 
   
    
22. Pedofilia i uwodzenie – procedura postępowania w przypadku  
wystąpienia zjawiska pedofilii w szkole 

 
Pedofila jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W myśl Kodeksu karnego, art. 
200 § 1: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej 
czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.” 

 Wystąpienie zjawiska pedofilii w szkole 
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Cel 
uruchomienia 
procedury  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 
uczniów w przypadku wystąpienia zagrożenia wewnętrznego, 
wynikającego z pojawienia się osób psychicznie i fizycznie molestujących 
dzieci lub nakłaniających je do wykonywania czynności seksualnych.  

Osoby  
odpowiedzialne za 
zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły; w przypadku ich nieobecności – osoba 
przez nich upoważniona. 

Sposób 
postępowania  

• Bezzwłoczne podjęcie działań mających na celu powstrzymanie 
tego zjawiska; 
• Po stwierdzeniu zagrożenia powiadomienie dyrektora oraz 
pedagoga/psychologa szkolnego;  
• W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób 
obcych, zaczepiających uczniów, bezzwłoczne powiadomienie policji; 
• Przekazanie przez dyrektora wszystkim pracownikom szkoły 
informacji o stwierdzonym zagrożeniu;  
• Podjęcie przez wychowawców oraz pedagoga/psychologa 
szkolnego działań profilaktycznych skierowanych do uczniów w celu 
omówienia potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych 
form przekazywania pracownikom szkoły informacji o osobach, które 
mogą stwarzać zagrożenie;  
• W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, 
bezzwłoczne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
oraz policji w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które 
umożliwią ustalenie sprawcy;  
• Wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia przez 
dyrektora;  
• Przeprowadzenie przez pedagoga/psychologa szkolnego 
indywidualnej rozmowy z uczniem – omówienie w obecności 
rodziców przyczyn i okoliczności zdarzenia;  
• Ustalenie przez dyrektora, w porozumieniu z 
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz 
pedagogiem/psychologiem szkolnym, dalszych działań mających na 
celu zapewnienie uczniowi właściwej opieki. 

Podstawy prawne 
uruchomienia 
procedury  

Kodeks karny: art. 197 § 3; art. 200; art. 200a; art. 200b.  

 
23. Pornografia – procedury postępowania w przypadku 
rozpowszechniania przez ucznia pornografii w szkole 

Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia 

Cel uruchomienia 
procedury  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 
uczniów na wypadek zagrożenia wewnętrznego, związanego z 
rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.  

Osoby  
odpowiedzialne za 
zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły; w przypadku ich nieobecności – osoba 
przez nich upoważniona. 
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Sposób 
postępowania  

• W przypadku otrzymania przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę 
informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w internecie 
lub szkole bezzwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły oraz 
administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu;  
• W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które 
pokazywały materiały pornograficzne, zapewnienie mu  

  anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji 
związanych z przemocą skierowaną wobec tego ucznia ze strony 
sprawców zdarzenia;  

  Przekazanie przez dyrektora pracownikom szkoły informacji o 
stwierdzonym zagrożeniu bez wskazywania konkretnego ucznia; 

  Podjęcie przez wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa szkolnego 
działań profilaktycznych wśród uczniów w celu omówienia zagrożeń, 
jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 
pornograficznym, oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu 
działań;  

  Wezwanie przez dyrektora do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia, który rozpowszechniał materiały pornograficzne;  

  Przeprowadzenie przez wychowawcę lub pedagoga, psychologa 
szkolnego rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 
sprawcy na temat zdarzenia. 

 
24. Nieprawidłowe zachowania psychoseksualne w szkole – procedury 
postępowania w przypadku wystąpienia prostytucji 

Przypadek prostytucji wśród uczniów 

Cel 
uruchomienia 
procedury  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 
uczniów w przypadku zagrożenia wewnętrznego, związanego z prostytucją 
w szkole lub wśród uczniów.  

Osoby  
odpowiedzialne za 
zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły; w przypadku ich nieobecności – osoba 
przez nich upoważniona.  

Sposób 
postępowania  

• W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był 
świadkiem czynności noszących znamiona prostytucji, powiadomienie 
o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły przez nauczyciela 
przyjmującego zgłoszenie;  
• W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że 
uczeń świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być 
uznane za prostytuowanie się, wezwanie do szkoły 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 
• Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi oraz z uczniem w ich obecności; w przypadku 
potwierdzenia informacji zobowiązanie ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, zaś rodziców/opiekunów prawnych – 
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad jego zachowaniem (w 
toku interwencji profilaktycznej ewentualne skierowanie do 
specjalistycznej placówki i udział ucznia w programie 
terapeutycznym);  
• Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy 
lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, pisemne  
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 powiadomienie przez dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji sądu 
rodzinnego lub policji (specjalisty ds. nieletnich);  
• W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 
oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych (rozmowa z rodzicami, 
ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, powiadomienie  
przez dyrektora szkoły sądu rodzinnego lub policji (dalszy tok 
postępowania leży w kompetencji tych instytucji); 
• Ustalenie przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z rodzicami/ 
prawnymi opiekunami dalszych działań z udziałem psychologa w celu 
zapewnienia opieki uczniowi, który świadomie lub nie dopuścił się 
czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.  

Podstawa prawna  Kodeks karny: art. 18 § 3; art. 203; art. 204.  

 

25. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących 
zachowań seksualnych uczniów w szkole 

Niepokojące zachowania seksualne uczniów w szkole 

Cel 
uruchomienia 
procedury  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 
uczniów w przypadku zagrożenia wewnętrznego, związanego z 
zachowaniami uczniów o charakterze seksualnym.  

Osoby  
odpowiedzialne za 
zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły; w przypadku ich nieobecności – osoba 
przez nich upoważniona. 

Sposób 
postępowania  

Powiadomienie przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły 
wychowawcy klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o  
przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 
(gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 
zachowaniach seksualnych innego ucznia, konieczne jest 
zapewnienie mu anonimowości w celu uniknięcia ewentualnej 
przemocy/odwetu);  

1 przeprowadzenie przez wychowawcę lub pedagoga/psychologa 
szkolnego rozmowy z uczniem oraz poinformowanie o zaistniałym 
zdarzeniu rodziców ucznia;  
2 zobowiązanie rodziców przez wychowawcę lub 
pedagoga/psychologa szkolnego do szczególnego nadzoru nad 
dzieckiem oraz ustalenie z nimi dalszego postępowania, w przypadku 
gdy rozmowa z uczniem okazuje się niewystarczająca do zmiany jego 
zachowania;  
3 w sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują 
na wezwanie do pojawienia się w szkole, a szkoła wykorzystała dostępne 
jej metody oddziaływań i zachowanie ucznia nie zmienia się, pisemne 
powiadomienie przez dyrektora szkoły wydziału rodzinnego i nieletnich 
sądu rejonowego oraz wydziału ds. nieletnich policji;  
4 powiadomienie przez pedagoga/psychologa szkolnego, w 
porozumieniu z dyrektorem, najbliższej jednostki policji (po uprzednim  

 

 zawiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów prawnych ucznia), w 
przypadku, gdy zachowanie ucznia świadczy o możliwości popełnienia 
przez niego przestępstwa (np. gwałtu); sporządzenie notatki służbowej 
na temat całego zdarzenia przez pedagoga/psychologa szkolnego.  
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BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE 
 

1.Zagrożenia w świecie cyfrowym – procedury reagowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia  CYFROWEGO 

  

 1.  Cyberprzemoc – procedura reagowania 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań placówki 
oświatowej. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań 
interwencyjnych. 
Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(np. internet, telefony komórkowe, smartfony). Podstawowe formy zjawiska to: 

• nękanie, 
• naruszenie wizerunku, 
• zniewaga, zniesławienie, 
• włamanie, 
• groźby wulgarne, wyrażanie się, 
• straszenie, 
• szantażowanie z użyciem sieci, 
• publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z 
użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. 

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, 
czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy 
sms i mms. 
Procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole muszą dotyczyć zachowań i działań wobec: 

• ofiary, sprawcy, świadka. 
 

a) Ustalenie okoliczności zdarzenia 

Zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według następującej zasady: 
• uczeń ofiara lub świadek cyberprzemocy informuje wychowawcę klasy lub w wypadku jego 
nieobecności pedagoga szkolnego/psychologa lub dyrektora szkoły o wystąpieniu takiego 
zjawiska, 
• pedagog / psycholog i dyrektor szkoły powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować 
dalsze postępowanie, 
• do szkoły należy ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, 

przeprowadzenie rozmów z ofiarą, świadkami i sprawcami incydentu, nie wolno 
konfrontować sprawcy z ofiarą! 
• ważna jest w zabezpieczeniu dowodów rola nauczyciela informatyki, który pomoże w 
ustaleniu sprawcy. 

 

b) Zabezpieczenie dowodów 

Wszystkie dowody powinny być zarejestrowane, zapisane. Trzeba zanotować, kiedy je otrzymano, ich 
treść, adres mail, numer telefonu, adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści. 
Dowody cyberprzemocy można zarejestrować w sposób: 

• telefon komórkowy – nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te 

tekstowe jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy, komunikatory – w niektórych 
serwisach jest możliwość zapisywania rozmów w tzw. archiwach. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, można rozmowę skopiować do edytora tekstowego i wydrukować, 
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• strona www – można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza CTRL i Print Screen, 
a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Paint, 
• e-mail – trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, ponieważ może 
to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości. 

 

c) Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 
W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog / psycholog powinien 
podjąć dalsze działania: 

 
1 Przeprowadzenie rozmowy z uczniem - sprawcą o jego zachowaniu: 

 celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne zastanowienie się nad 
jego przyczynami i próbowanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, 

 sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie    akceptuje 
żadnych form przemocy, 

 należy z uczniem omówić skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach, jakie 
zostaną wobec niego zastosowane, 

 sprawca powinien zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci, 

 ważne jest znalezienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy, 

 jeżeli jest kilku sprawców, rozmawiać z każdym osobno,  nie  konfrontować sprawcy z ofiarą. 
 
2 Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

 rodzice sprawcy powinni być powiadomieni o zdarzeniu, zapoznani z dowodami i decyzją w 
sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich 
dziecka, 

 należy pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady, 

 pedagog/psycholog opracowuje projekt kontraktu dla ucznia określającego zobowiązania ucznia, 
rodziców i przedstawicieli szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania wymagań i terminów 
realizacji zadań zawartych w umowie. 

 
3 Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno- pedagogiczną: 

 praca z uczniem powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu zachowania, w 
zmianie postępowania i postawy ucznia, 

 pomoc ta może być udzielona przez pedagoga i psychologa szkolnego,  

 w szczególnym przypadku może być konieczność skierowania na dalsze badania specjalistyczne 
i terapię. 
 

d) Środki dyscyplinarne wobec sprawcy: 
1 Stosuje się standardowe procedury stosowane wobec sprawców każdej przemocy zgodnie 
ze statutem szkoły. 
2 Celem sankcji powinno być zatrzymanie przemocy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
poszkodowanemu uczniowi, wzbudzenie w sprawcy refleksji na temat swojego zachowania, 
pokazanie społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana. 
3 Podejmując decyzję o karze należy brać pod uwagę: 

• rozmiar i rangę szkody, 
• czas trwania prześladowania, 
• świadomość popełnionego czynu, 
• motywację sprawcy, 
• rodzaj rozpowszechnionego materiału. 

 

e) Działania wobec ofiary cyberprzemocy:                   
Wsparcie psychiczne pedagoga / psychologa (ofiara każdego rodzaju przemocy potrzebuje 
zawsze wsparcia osoby dorosłej). 
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1 Porada dla ofiary cyberprzemocy. 
Uczeń - ofiara powinien otrzymać poradę, jak ma się zachowywać, aby zapewnić sobie poczucie 
bezpieczeństwa: nie utrzymywać kontaktów ze sprawcą, nie kasować dowodów tj. e-maili, SMS-ów, 
MMS-ów, zdjęć, filmów. Ważna jest też zmiana danych kontaktowych np. na komunikatorze, zmiana 
adresu e-mail, a nawet w szczególnie trudnych sytuacjach numeru telefonu. 
Podczas rozmowy z uczniem, który jest ofiarą cyberprzemocy, należy zapewnić go o tym, że postąpił 
właściwie zgłaszając zdarzenie. Zapewnić poszkodowanego ucznia, że nikt nie ma prawa  tak się wobec 
niego zachowywać. Ważnej jest  stanowcze zapewnienie, że szkoła nigdy nie będzie tolerowała aktów 
przemocy.  
Podczas rozmowy bardzo ważna jest obserwacja dziecka i zwrócenie uwagi na jego pozawerbalne 
zachowanie (zażenowanie, smutek, poczucie winy). 

2 Monitoring zaistniałej sytuacji. 
Monitorowanie sytuacji ucznia w kierunku, czy nie są stosowane wobec niego żadne akty odwetu. 
Rodzice ucznia muszą być poinformowani o zdarzeniu i uzyskać wsparcie i poradę ze strony szkoły 
(pedagog, psycholog). 

 

f) Ochrona świadków, którzy zgłaszają zdarzenie: 
Świadkowie powinni być objęci profesjonalną ochroną, a wszystkie działania powinny być tak 
prowadzone, aby zapewniały bezpieczeństwo nie tylko ofierze ale i świadkom cyberprzemocy. Ważne 
jest, by w wyniku interwencji nie narażać świadka na groźby i zdarzenia ze strony sprawcy. Całe 
postępowanie powinno być prowadzone w sposób bardzo dyskretny i poufny. Jeżeli tak nie będzie, 
dziecko może bać się, że wobec niego też może wystąpić takie zdarzenie i zostanie nazwany 
„donosicielem”. Dlatego podczas takiej rozmowy pedagog, wychowawca powinien wzbudzić swoim 
zachowaniem zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, wykazać zrozumienie i empatię. Należy 
powiedzieć uczniowi, że postąpił właściwie, że wymagało to od niego odwagi. Należy zapewnić go o 
dyskrecji i nie ujawnić jego danych osobowych (chyba, że jest to na prośbę policji). 
Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, ostentacyjne wzywanie go z lekcji. 
Niewłaściwe działania mogą spowodować, że następnym razem nie będzie osoby, która zgłosi się jako 
świadek zdarzenia.  

 

g) Notatka służbowa 

Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, 
poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Jeżeli rozmowa była np. w obecności innego 
nauczyciela powinien on również ją podpisać. Jeżeli zabezpieczono jakieś dowody, powinny być 
załączone do dokumentacji.  

 

h) Zawiadomienie sądu rodzinnego i policji 
Większość incydentów można załatwić w szkole. Są jednak sytuacje wymagające powiadomienia sądu 
rodzinnego. Dzieje się tak, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a sprawca nie zaniechał 
dotychczasowego postępowania. Podobnie jest też, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki, a 
uczeń nie wykazuje poprawy zachowania. W wypadku bardzo drastycznych aktów agresji z naruszeniem 
prawa dyrektor szkoły zgłasza ten fakt policji, która prowadzi dalsze działania.   

 

 
1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM CHORYM NA 

PADACZKĘ 
 

 

 

Postępowanie z uczniem chorym w szkole 
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Cel procedury: 
Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorującym na padaczkę podczas pobytu 

w szkole. 
1. Dziecko z padaczką powinno być traktowane na równi z innymi uczniami. 

Nie należy ograniczać uczniowi udziału w zajęciach i wydarzeniach klasy oraz szkoły. Ważny jest 

stosunek nauczycieli do chorego ucznia. Idealną sytuacją jest życzliwa postawa nauczycielska, 

przyjaźnie nastawieni uczniowie. Nie powinno się uczniowi obniżać wymagań, a motywować go do 

dalszej pracy, która mu zapewni osiąganie sukcesów i poczucia samodzielności. 
2. U dziecka z padaczką może wystąpić kilkuminutowe zaburzenie świadomości, zwane 

potocznie zamyśleniem lub wyłączeniem, które objawia się tym, że przerywa ono swoją 

czynność, mruga oczami, po czym wraca do swoich zajęć. Napad trwa do 15 sekund i czasem 

jest niezauważalny dla innych. 
Jeżeli wyżej opisany stan u dziecka trwa do 10 minut, należy bacznie je obserwować, spokojnie 

podejść do niego tak, żeby się nie wystraszyło i zapytać – jak się czuję, ,,czy wszystko dobrze?”. 
Gdyby stan ten trwał nadal po 10 minutach należy wezwać pogotowie i poinformować 

rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły.   
3. W przypadku pojawienia się u dziecka takich objawów jak: niepokój psychoruchowy, 

niekontrolowane ruchy kończyn, nagły płacz, krzyk – nieadekwatny do sytuacji, należy 

zaopiekować się dzieckiem do czasu ustąpienia objawów, które mogą trwać 3 – 4 minuty. 
Po napadzie należy zapewnić dziecku spokój i możliwość odpoczynku. Poinformować 

rodziców/opiekunów prawnych. W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe i 

poinformować dyrektora szkoły. 
4. Jeżeli dojdzie u dziecka do nagłej utraty przytomności i omdlenia, należy dziecko 

ułożyć w pozycji bezpiecznej, zabezpieczyć głowę przed uszkodzeniem i obserwować. 

Należy wezwać pogotowie ratunkowe, o zaistniałym zdarzeniu poinformować 

rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły. 
5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i rodziców/opiekunów 

prawnych pozostaje pod opieką osób udzielających mu pomocy. 

 
 2.PIERWSZA POMOC PODCZAS NAPADU PADACZKOWEGO 

Czynności pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia u kogoś napadu padaczkowego zależą od 

rodzaju napadu. 

NAPAD TONICZNO-KLONICZNY 
Napad toniczno-kloniczny,  czyli atak drgawek występuje wtedy, gdy osoba traci 

przytomność, nieoczekiwanie sztywnieje, upada na ziemię i wpada w konwulsje, czyli 

mimowolne silne skurcze. 
Jakiej pomocy należy udzielić: 

 Pozostań z chorym – zachowaj spokój. 
 Zanotuj czas pojawienia się / trwania napadu. 
 Chroń chorego przed urazem – usuń wszelkie twarde przedmioty z miejsca wokół 

chorego. Podłóż mu pod głowę coś miękkiego. Rozluźnij choremu ciasne ubranie.  
 Ostrożnie odwróć chorego na bok – najszybciej, jak to możliwe, aby ułatwić mu 

oddychanie. 
 Postaraj się nawiązać z chorym kontakt, aby upewnić się, czy rzeczywiście odzyskał 

przytomność. 
 Uspokajaj chorego. 
 Odsuń gapiów z miejsca ataku. 
 Nie krępuj ruchów chorego. 
 Nie wkładaj mu na siłę niczego do ust. 
 Nie podawaj choremu wody, tabletek ani jedzenia, zanim nie będzie on w pełni 

przytomny. 
Po ustaniu ataku, chorego należy położyć na lewym boku. Trzeba przy tym pamiętać, że zanim 

chory odzyska pełną przytomność, istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia u niego wymiotów 
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ponapadowych. Z tego względu należy mu odwrócić głowę tak, aby wymiociny mogły wypływać   

z ust. Zapobiega to wdychaniu przez niego wymiocin. Należy pozostać z chorym do czasu, aż 

dojdzie do siebie (5 do 20 minut). 
Wezwij pogotowie ratunkowe 112 jeśli: 
 drgawki napadowe trwają dłużej niż 5 minut lub szybko następuje drugi napad. 
 chory nie odzyskał przytomności po upływie 5 minut po ustaniu napadu. 
 napad nastąpił w wodzie. 
 chory doznał urazu. 
 osoba ta jest w ciąży lub cierpi na cukrzycę. 
 wiesz, lub sądzisz, że atak ten jest pierwszym napadem padaczkowym u tej osoby. 
 masz jakieś wątpliwości. 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, ból brzucha, nudności i wymioty, ciężki oddech: może 

to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

NALEŻY WTEDY BEZZWŁOCZNIE: 
1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi (jeśli jest taka możliwość) 
2. Wezwać Pogotowie Ratunkowe i powiadomić rodziców ucznia. 

   
3.UCZNIOWIE CHORZY NA CUKRZYCĘ 
Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole: 

1. Możliwość dokonania pomiaru poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 

także w trakcie trwania lekcji. 

  2.  Możliwość podania insuliny. 
3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową  
w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 
4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną  
i rodzicami dziecka. 
5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet  
w trakcie trwania lekcji. 
6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie 

trwania zajęć lekcyjnych. 
7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych. 

  
4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM CHORYM NA 
CUKRZYCĘ 
Cel procedury: 

Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorującym na cukrzycę podczas pobytu w 

szkole. 
Podczas pobytu w szkole u ucznia chorującego na cukrzycę mogą wystąpić objawy hipoglikemii lub 

hiperglikemii. 

 1. OBJAWY HIPOGLIKEMII (niedocukrzenie): 

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 
2. Ból głowy, ból brzucha. 
3. Przyspieszony rytm serca. 
4. Uczucie silnego głodu lub wstręt do jedzenia. 
5. Osłabienie, zmęczenie. 
6. Problemy z koncentracją, .zapamiętywaniem. 
7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 
8. Napady agresji lub wesołkowatości. 
9. Ziewanie/senność. 
10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 
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11. Zmiana charakteru pisma. 
12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 
13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 
14. Drgawki. 

 
 2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA HIPOGLIKEMII: 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie (jeśli jest taka możliwość) 2. 

Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie lub 

herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 
3. W razie utraty przytomności podać GLUKAGON w iniekcji domięśniowej. 
4. Zawiadomić rodziców ucznia. 
5. Wezwać Pogotowie Ratunkowe. 

 
 3. OBJAWY HIPERGLIKEMII (przecukrzenie): 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 
2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 
3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

4. POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII: 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 
2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1 litr w okresie 1,5 – 2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 
3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie 

obniży się. 

  
5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM CHORYM NA 
ASTMĘ OSKRZELOWĄ 
Cel procedury: 

Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorującym na astmę oskrzelową podczas 

ich pobytu w szkole. 
W celu uniknięcia wystąpienia u ucznia objawów ataku astmy oskrzelowej zaleca się: 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 
2. Uczeń, który ma objawy choroby po wysiłku, powinien przed lekcją wychowania fizycznego 

przyjąć dodatkowy lek. 
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 
4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie 

wysiłkui pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 
W celu uniknięcia wystąpienia u ucznia objawów ataku astmy oskrzelowej zabronione jest: 

1. Uczniowie z objawami astmy oskrzelowej nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 
2. W okresie pylenia roślin, dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie 

powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 
 
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, 

ciągłego wysiłku. 
 

Ograniczenia, które mogą wpływać na stan zdrowia ucznia z astmą oskrzelową: 
1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania 

ćwiczeń do stanu zdrowia. 
2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach 

,które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 
3. Działania wskazane i dozwolone u uczniów chorujących na astmę oskrzelową: 



23 

 

1.Uczniowie chorujący na astmę powinni uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, 

wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 
2.Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć wychowania fizycznego. 
3.Uczniowie z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 
4.Uczniowie z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 
5.Uczniowie z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 
Postępowanie w przypadku ataku astmy oskrzelowej: 

 zapewnij choremu wygodą pozycję, 
 otwórz okno, by zapewnić dostęp świeżego powietrza,  
 rozepnij ubranie i zdejmij ozdoby uciskające szyję, 
 podaj środek, który natychmiast rozszerza oskrzela (każdy astmatyk powinien mieć go przy 

sobie) wkładając końcówkę inhalatora do ust i psikając – na początku wystarczy raz, jeśli po kilku 

minutach duszności nie zaczną ustępować, trzeba zabieg powtórzyć, 
 gdy atak astmy był spowodowany alergią (np. na sierść kota), trzeba jak najszybciej usunąć 

czynnik alergizujący z otoczenia astmatyka, 
 uspokój chorego, nie wpadaj w panikę, staraj się panować nad ruchami, 
 powiadom rodziców/opiekunów prawnych i dyrekcję szkoły, 
 obserwuj chorego, jeśli jego stan się nie poprawia wezwij pogotowie ratunkowe. 

 
 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W UDZIELANIU 
PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

 

Cel procedury: 
Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo przy udzielaniu uczniom pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 
Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonane przez osoby posiadające 

i nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia  i za pomocą aktualnie 

dostępnych środków. 
Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie              z ustalonymi 

odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania.  
Wobec powyższego faktu należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, 

nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc 

to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana służba medyczna. 
Udzielający pomocy nauczyciel lub pielęgniarka/higienistka szkolna powinna kierować się 

następującymi zasadami: 
 ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, 
 ocenić stan poszkodowanego dziecka, 
 wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba, 

zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, 

przystąpić do akcji ratowniczej. 
Należy pamiętać, że dla poszkodowanego dziecka istotne jest, aby: 
zapewnić mu komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny (mówić do poszkodowanego bez 

względu na jego świadomość), być przy nim, aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna. 

 

IV   PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA 
INFORMACJI O KRZYWDZENIU DZIECKA 
  
1. PODSTAWA PRAWNA  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zakłada ona m.in. 

opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez szkołę i nakłada na 

placówki oświatowe nowy obowiązek  stosowania  procedury „Niebieskich Kart”.)  

• Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  
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Szkoła udzielając pomocy dziecku doznającemu przemocy w rodzinie powinna kierować się 

następującymi zasadami:  

 

1. Nadzór nad prowadzeniem przypadku dziecka krzywdzonego sprawuje dyrektor szkoły 

udzielając wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym w pomoc.  

2. Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa u ucznia symptomy krzywdzenia, jest 

zobowiązany zareagować – jeśli to konieczne, udzielić pierwszej pomocy – oraz przekazać  

informację  o zaobserwowanym zdarzeniu pedagogowi / psychologowi i wychowawcy opisując w 

notatce wygląd, stan, dolegliwości oraz zachowanie dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz podjęte 

działania.  

3. Procedurę stosuję się również po zgłoszeniu przez ucznia / uczennicę, bądź członka rodziny, o 

zaistniałej przemocy w domu 

4. Pedagog szkolny/ wychowawca organizuje w szkole spotkanie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi przekazując im uzyskaną  informację w  obecności dyrektora szkoły. Rodzice / 

opiekunowie zostają poinformowani o konsekwencjach prawnych przemocy wobec dziecka i 

obowiązkach szkoły zgłaszania do Prokuratury i  Sądu Rodzinnego i Nieletnich przemocy wobec 

małoletniego.  

5. Pedagog / wychowawca sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie 

rozmów z uczniem, nauczycielami, i rodzicami oraz plan pomocy dziecku, który będzie uwzględniał 

sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie szkoła może zaoferować  

uczniowi, a także informację o specjalistycznych palcówkach pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka 

potrzeba.  

6. Rodzice zostają zobowiązani do skonsultowania dziecka i rodziny z odpowiednimi 

specjalistami wspierającymi rodzinę. 

7. Jeżeli rodzice odmawiają  współpracy lub odmawiają  podjęcia działań  proponowanych przez 

szkołę  dyrektor szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do 

Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.  

8. Jeśli zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia dziecka i nie ma czasu na powiadomienie sądu, 

należy od razu skontaktować  się  z policją. Jeśli powrót do domu nie będzie dla dziecka bezpieczny, 

zostanie zawiezione do pogotowia opiekuńczego lub placówki interwencyjnej. 

9. Przed podjęciem decyzji o założeniu Niebieskiej Karty, szkolny zespół psychologiczno – 

pedagogiczny tworzy  diagnozę sytuacji rodzinnej danego ucznia oraz realizuje plan pomocy 

uczniowi np. regularne spotkania psychologiczne z rodzicem i uczniem / uczennicą przez ustalony 

okres w celu zaprzestania stosowania przemocy wobec dziecka 

10. W przypadku podejrzenia uzasadnionej przemocy domowej wobec dziecka, po konsultacjach 

szkolnego zespołu psychologiczno – pedagogicznego oraz w miarę możliwości z pracownikami 

instytucji społecznych tj. GOPS, decyzją dyrektora szkoły, szkoła wszczyna procedurę  „Niebieskiej 

Karty” uruchamiając tym samym interwencję w środowisku ucznia. Głównym celem „Niebieskich 

Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku 

lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z 

rodziną. 

11. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta − A” przez 

przedstawiciela szkoły w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, 

czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, 

opiekuna prawnego lub faktycznego. 

12. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta − A” do przewodniczącego gminnego 

zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia 

procedury. Po przekazaniu „Niebieskiej Karty” przez przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego zostaje podjęta decyzja co do form pomocy i pracy specjalistów bezpośrednio 

z rodziną 

13. Psycholog/pedagog uczestniczy w spotkaniach grupy roboczej, powoływanej każdorazowo po 

uruchomieniu procedury. 

 

2. Załączniki  
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- Niebieska Karta A- Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1245) 

 - Niebieska Karta B- Dziennik Ustaw Nr 209 — 12277 — Poz. 1245 

 

  

  
 

V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
1. Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury, 
2. Brać udział w szkoleniach z zakresu stosowania procedury, 
3. Znać sygnał uruchamiający poszczególne procedury, 
4. Znać numery telefonów do osób  uruchamiających procedurę, 
5. Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury, 
6. Znać miejsce ewakuacji , 
7. Szkolić uczniów z zakresu procedur, 
8. Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 


