
PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ELBLĄGU 

 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU UCZNIA 

1.Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu 

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a 

w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej 

pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły. Jej 

nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

ucznia, skutkuje sankcją karną.  Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą prosi o 

nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w sali znajdującej się najbliżej. W 

sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.  

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia  

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) 

poszkodowanego, dyrektora szkoły, pielęgniarkę i inspektora BHP.O wypadku 

śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora 

oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. Fakt ten dokumentuje się  wpisem w dzienniku zajęć . Przy 

lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę 

wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i 

godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o powyższych 

ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. W każdym 

trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub 

upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez 



lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu,  należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze 

do szpitala. 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. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie 

może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły. 

 3. Zespół powypadkowy  

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady 

pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu 

nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. 

W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 

oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za 

BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu 

spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.  

4. Postępowanie powypadkowe 

 Zespół powypadkowy: 

 � przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową 

 � rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa 

szkolnego) i sporządza protokół z rozmowy 

� rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły  

 � sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku  

� uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w 

czasie, gdy zdarzył się wypadek  



� sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz 

dyrektor szkoły. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy 

wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu 

w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko 

przewodniczącego zespołu.  Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz 

dyrektor szkoły. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone 

zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe 

uznaje się za zakończone. 

 

                Elbląg ,25.08.2021      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ELBLĄGU 

 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY 



 

Przede wszystkim procedura interwencyjna powinna obejmować:  

• udzielenie wsparcia ofierze przemocy 
• zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia 
• wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmiana 

postawy ucznia 
 

Postępowanie nauczyciela któremu „ofiara” ujawniła fakt umieszczenia filmu, zdjęć i 
obrażania w internecie.   

Nauczyciel powinien: 

• jeżeli nie jest wychowawcą klasy powiadomić go niezwłocznie; wychowawca 
informuje o tym fakcie dyrektora i pedagoga szkoły 

• przeprowadzić rozmowę z uczniem – co? gdzie? jak? dlaczego? kto? 
• powiadomić rodziców ucznia ( jeśli nie znają sprawy) 
• zapewnić dyskrecję uczniowi  
• jeżeli uczeń zna „sprawcę” powiadomić również jego rodziców 
 

Postępowanie dyrektora: 

• przyjąć do wiadomości informację przekazaną przez ucznia „ofiarę” 
• sprawdzić wiarygodność informacji 
• zapoznać się czy zdjęcia lub nagranie miało miejsce na terenie szkoły  
• w rozmowie z „ofiarą” spróbować ustalić sprawców czynu, okoliczności zdarzenia i 

ewentualnych  świadków 
• zapewnić dyskrecję ofierze i nie nagłaśniać sprawy przed jej wyjaśnieniem. 
• zapewnić pomoc psychologa lub pedagoga 
• wezwać policję  ( rodzice mogą zgłosić popełnienie przestępstwa a policja nadaje 

sprawie właściwy tok w celu ujawnienia sprawcy i wyjaśnienia sprawy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedury działania wobec sprawcy cyberprzemocy.  

 
• zabezpieczenie dowodów  



• wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. 
• należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to 

możliwe,  dane  nadawcy  (nazwę  użytkownika,  adres  e-mail,  numer telefonu 
komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy 
profil.  

• takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy 
usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również 
stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w 
sprawę osoby: dyrektor  i pedagog  szkolny,  rodzice,  a wreszcie policja,  jeśli 
doszło  do  złamania prawa.  

 
Co może pomóc w identyfikacji sprawcy?  

 
• świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać 

informacje na temat ich autora, mogą też zidentyfikować numer telefonu 
komórkowego sprawcy, jeśli nie jest on zastrzeżony.  

• kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on nie tylko zablokować konto 
agresora lub usunąć szkodliwe treści, ale także podać dane sprawcy 
cyberprzemocy.  

• dane takie nie mogą być jednak udostępniane osobom prywatnym. Aby je 
pozyskać, konieczny jest kontakt z policją.  

• kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy 
jest zastrzeżony – może on podjąć kroki w kierunku ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma 
dane o dacie i godzinie rozmowy. Również w tym przypadku, operator może 
udostępnić te dane tylko policji. 

 
 
                                                                                       Elbląg,25.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ELBLĄGU,  

W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA 

 



1. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania 
ucznia  

1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez   
rozmowę z uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel wykonuje telefon do sekretariatu 
szkoły, a w przypadku braku telefonu wysyła przewodniczącego klasy lub dyżurnego 
ucznia i zawiadamia pedagoga / dyrektora / innego nauczyciela znajdującego się w 
pobliżu o zaistniałej sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego nauczyciela, pedagoga, dyrektora szkoły i 
zaprowadzenie do gabinetu pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie telefonicznie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia ( grożenie, napaść fizyczna, 
pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie 
rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego.  

7. Na zebraniach z rodzicami rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na przytrzymywanie 
dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i 
innych uczniów.  

8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji / Pogotowia Ratunkowego w 
przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.  

9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga w celu 
dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku 
efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

  

2. Procedura postępowania nauczyciela będącego świadkiem bójki\pobicia 

1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia ( bójka, pobicie), 
zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania aktu 
przemocy. 

2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną 
wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje przeprowadzona rozmowa 
mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. 

 3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz z pedagogiem 
szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, uświadamiając mu 
nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę dotyczącą poprawy 
zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy. 

 4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. 



 5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem pomaga rodzicom w doborze metod 
wychowawczych. W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony 
tego ucznia, pedagog i wychowawca klasy podejmuje współpracę z PP-P i Policją oraz w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka 
wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.  

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub 
pracownika szkoły:  

 1. Zgłoszenie problemu wychowawcy( wpis uwagi do dziennika) 

 2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania.  

3. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności osób 
trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia.  

4. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę- problem wygasa, ale zachowanie ucznia jest 
pod obserwacją. 

 5. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża 
nauczyciela, powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły. 

 6. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się, o 
zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja. Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z 
powództwa cywilnego  

4. Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia 
prowadzenie lekcji:  

1. Upomnieć ucznia, który uniemożliwia prowadzenie zajęć.  

2. Uspokoić sytuację w klasie i kontynuować zajęcia, a po nich powiadomić o zajściu 
wychowawcę klasy. 

 3. W przypadku powtarzających się zachowań, wychowawca powiadamia rodziców 
ucznia i wymierza karę zgodną z przyjętym systemem kar.  

4. W przypadku braku reakcji na upomnienia nauczyciela wezwać , poprzez 
przewodniczącego klasy lub innego ucznia, wychowawcę klasy, dyrektora lub pedagoga 
szkoły celem odizolowania ucznia od zespołu klasowego.  

5. W przypadku powtarzających się zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji, 
wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego rozwiązania 
problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ELBLĄGU 

 W PRZYPADKU DEWASTACJI   MIENIA SZKOLNEGO  



ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ DRUGIEJ OSOBY 

 

• W sytuacji zauważenia niszczenia przez uczniów mienia szkolnego lub 

prywatnego na terenie szkoły, każdy uczeń zobowiązany jest poinformować o tym 

wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.  

2. Uczeń, który zniszczył, uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu na 

okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi 

dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

 3. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest 

zobowiązany zgłosić szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

 4. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia / zniszczenia 

mienia szkolnego lub prywatnego powiadamia o zdarzeniu wychowawcę ucznia,  

kierownika gospodarczego, dyrekcję szkoły i pedagoga.  

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, 

sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym. 

6. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły, kierownikiem gospodarczym i 

pedagogiem podejmują decyzję o sposobie zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy.  

7. Wychowawca informuje rodziców / prawnych opiekunów o zdarzeniu oraz 

konsekwencjach czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 

 8. Wychowawca ustala z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami sposób i 

termin naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę 

9. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa 

rodziców / prawnych opiekunów do natychmiastowego wywiązania się z poczynionych 

ustaleń.  

10. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

prywatnego, którego posiadanie na terenie szkoły jest niedozwolone i za które szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności.  



 

 

                Elbląg ,25.08.2021      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procedury postępowania   
•  Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu  

• w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 
•  demoralizacją i przestępczością 

 
◦ Działania interwencyjne 

 
• I W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który  używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 



odurzenia  bądź przejawia inne zachowania świadczące o 
demoralizacji, pracownik szkoły powinien podjąć następujące kroki: 

◦ Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
◦ Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i 

dyrektora szkoły. 
◦ Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza 
rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku 
potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W  przypadku kolejnego 
zachowania świadczącego o demoralizacji w toku interwencji  zespół 
wychowawczy może zaproponować rodzicom skierowanie 
dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

◦ Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 
a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji 
ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 
sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

◦ Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej 
środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 
ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy 
tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ II.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 
szkoły z, podczas wycieczki szkolnej znajduje się uczeń palący 
papierosy, powinien podjąć następujące kroki: 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń palił papierosy należy:  



1. Poinformować wychowawcę.  

2. Dokonać wpisu o zaistniałym zdarzeniu w Librus.  

3. Wychowawca zobowiązany jest poinformować w Librus rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia o sytuacji, która miała miejsce.  

4. Zorganizować przez Wychowawcę spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz 

uczniem, w celu rozmowy o zaistniałej sytuacji, wyciągnięcia konsekwencji oraz 

przeciwdziałania (np. uczeń może otrzymać zadanie przeprowadzenia w swojej klasie 

fragmentu godziny wychowawczej  na temat szkodliwości palenia papierosów ).  

5. Ze spotkania sporządzić notatkę. 

6. Wyciągnąć konsekwencje - za swoje przewinienie uczeń dostaje upomnienie 

 7. Gdy uczeń ponownie dopuszcza się w/w przewinienia wychowawca ma prawo obniżyć 

ocenę zachowania. Należy wezwać rodziców/prawnych opiekunów wraz z uczniem do 

szkoły i w obecności pedagoga/psychologa poinformować o konieczności udzielenia 

specjalistycznej pomocy dziecku (rodzice/prawni opiekunowie podpisują pisemne 

zobowiązanie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 
substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć 
następujące kroki: 

• Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed 



dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem 
do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 
pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

• Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 
• Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i 

przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

• IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, 
powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma 
prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów 
budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel 
nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka 
ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 
substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

5. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe 
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 
ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 
 
 
 
 

 
 

• V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 
przestępstwa: 

 
• niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 
• ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 
• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na 



terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod 
opiekę; 

• powiadomienie rodziców ucznia sprawcy; 
• niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy 

sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie 
jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana; 

• zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i 
przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 
noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z 
kradzieży). 

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

 
• udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź 

zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w 
przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń; 

• niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 
• powiadomienie rodziców ucznia; 
• niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje 

konieczność 
profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 ELBLĄGU 

W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY 

 

• Zasady postępowania w przypadku dokonania przez ucznia kradzieży na  
terenie szkoły 
 

• W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży lub 

został poinformowany przez uczniów o dokonaniu kradzieży przez innego ucznia na terenie 

szkoły, jest zobowiązany do podjęcia następujących działań: 

• Niezwłocznie powiadomić o kradzieży dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego, 

wychowawcę. 

• Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia (odczyt z monitoringu) 

• Wskazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 

• W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy, powiadomić 

dyrekcję   szkoły i rodziców ucznia, powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia; 



• Sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia. 

•  W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. 

• Uczeń, za swoje postępowanie, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły  

• Jeżeli kradzież dotyczy znacznej kwoty lub rzeczy o dużej wartości, dyrektor powinien  

powiadomić policję; 

• Jeśli sprawca nie jest uczniem naszej szkoły lub nie jesteśmy w stanie ustalić jego 

tożsamości – należy zawiadomić policję; 

• Jeśli kradzież była połączona z rozbojem, należy zabezpieczyć ewentualne dowody 

przestępstwa (kastet, scyzoryk, nóż itp.) i przekazać je policji; 

◦ Nauczyciel nie może: 

• dokonać rewizji osoby podejrzanej o kradzież; nie może także samodzielnie 

przeszukać jej   plecaka lub szafki; 

◦ stosować przymusu bezpośredniego wobec osoby podejrzanej o kradzież 

◦ W przypadku ,gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie skradzioną rzecz  powinien podjąć 
następujące kroki : 

• W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co 

do ich związku z przeszukiwaną  rzeczą; 

• O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, 

rodziców/opiekunów ucznia; 

• W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać skradzionej 

rzeczy, ani  pokazać zawartości teczki, szkoła może wezwać  policję (która po 

przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, oraz zabezpiecza 

znalezioną rzecz); 

• Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 

ustaleń  . 

• Uczeń zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły. 
 



Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie, pozostawienie bez nadzoru 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wszystkich przedmiotów przynoszonych przez 

ucznia. Przedmioty wartościowe uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. 

 

 

Elbląg, 25.08.2021 
 

 

 

 
 



  PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ELBLĄGU 

 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  ATAKU TERRORYSTYCZNEGO 

1. Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i 
dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub 
bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach 
lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec. 

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

klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić 
napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób 

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

lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub 
ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę 

 
• Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - 

należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres  
i  mogą mieć  problemy     z opanowaniem emocji 

 
• Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane 

sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych 
pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia 

 
• Poinformuj  policję  wysyłając  informację  tekstową  -   SMS  o  

zaistniałej sytuacji   -  w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły 
niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji 

 
• Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić 

obserwację osób zabarykadowanych w  salach  lekcyjnych  przez  osoby  
współpracujące  z  napastnikami,  a znajdujące się na zewnątrz obiektu 
szkolnego 

 

• Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle 
drzwi rzuca cień  i może zostać zauważone przez napastników 

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

strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu 
penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz 

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

przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić 
się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma 

 
• Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku 

takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby 



funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi



 
• W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij 

walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji 
obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej 
liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na 
uratowanie życia 

 
2. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do 
przejęcia kontroli nad szkołą: 

 
• Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby 

oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się 
śmiercią zakładników 

 
• Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. 

telefon - wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się 
śmiercią osoby oszukującej 

 

• Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim 
przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie 
potraktowane jako próba oporu 

 
• Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w 

takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i 
agresji 

 
• Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie 

plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia 
także orientację w sytuacji 

 
• Nie zwracaj na siebie uwagi  -  niezwracanie  na  siebie  uwagi  

może  zwiększyć  szansę  na uratowanie życia w przypadku, gdy 
zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu 

 
• Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i 

agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców 
 
• Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako 

brak szacunku czy agresji i zostać ukarane 
 
• Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się  do nich po imieniu  -  

zwracanie się do uczniów  po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, 
co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców 

 
• Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w 

konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, 
których zachowanie odstaje od reszty 

 



• Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do 
uczniów - każda aktywność podjęta bez zgody  zamachowców może 
zostać  potraktowana  jako akt  oporu czy  agresji  i w konsekwencji 
ukarana 

 
 
• Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, 

kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek. 
 

4. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 
• Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych 

ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie 
operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od 
ofiar 

• Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - 
próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby 
może zostać potraktowane jako akt agresji 

 
• Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej 

na wysokości głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne 
niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy 
wtopili się w szeregi zakładników 

 
• Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj 

się jej działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także 
identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi 
napastników 

 
• Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu 

tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego 
 
• Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie 

samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą 
utrudnić akcję ratunkową 

 
• Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe 

informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia 
zakładników i identyfikacji zamachowców 

 

• Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego 
terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w 
pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie 
odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w 
tłum i uciec z miejsca ataku 

 
• Po  wydaniu  polecenia  wyjścia  –  opuść  pomieszczenie  jak  



najszybciej, oddal  się  we wskazanym kierunku - w przypadku 
interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak 
tego chcą siły interwencyjne. 

 
• Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje 

ryzyko wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, 
a dopiero później ratowanie dóbr materialnych. 

 

          Elbląg, 
25.08.2021 

 

 

 


