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Postępowanie wobec uczniów palących papierosy i e-papierosy  

na terenie szkoły 

 

UWAGA: Każdorazowo należy powiadomić wychowawcę klasy, który podejmuje poniższe działania: 

Trzy kroki postępowania profilaktyczno-dyscyplinującego wobec ucznia: 

I. Działaniu przy pierwszym zgłoszeniu o paleniu przez ucznia papierosów i e-papierosów na terenie 

szkoły: 

 

1. Wpis do e-dziennika. 

2. Rozmowa dyscyplinująco-wychowawcza nt. łamania regulaminu szkolnego i jego 

konsekwencjach. 

3. Rozmowa profilaktyczna o skutkach palenia papierosów. 

4. Powiadomienie pedagoga szkolnego. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia. 

II. W przypadku powtórzenia postępowania ucznia: 

 

1. Nagana wychowawcy klasy na piśmie odnotowana w e-dzienniku.  

2. Przygotowanie prze ucznia referatu, prezentacji lub warsztatów pod nadzorem 

wychowawcy  i przedstawienie go na forum klasy. 

3. Powiadomienie pedagoga szkolnego. 

4. Powiadomienie rodziców. 

5.  Zawarcie " kontraktu" z uczniem. 

III. W przypadku kolejnych zgłoszeń o paleniu przez ucznia papierosów i e-papierosów. 

 

1. Powiadomienie dyrekcji szkoły. 

2. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia. 

3. Nagana dyrektora szkoły. 

4. Powiadomienie o możliwości zastosowania kolejnych kar  regulaminowych. 

5. Poinformowanie przy udziale pedagoga szkolnego o możliwości terapii i leczenia 

nikotynizmu ze wskazaniem ośrodków leczniczo-terapeutycznych w najbliższej okolicy. 

6. Poinformowanie ucznia i rodziców o możliwości zawiadomienia służb mundurowych oraz 

możliwości nałożenia kary finansowej(mandatu) na ucznia.          
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Procedury postępowania wobec uczniów 

będących pod wpływem alkoholu na terenie szkoły 

 

 

 

I. W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu podejmuje się następujące 

działania: 

 

 

1. Zabezpieczenie ucznia – uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela do przybycia osób, które 

się nim zajmą, najlepiej odizolowany od innych uczniów. 

2. Wezwanie pielęgniarki szkolnej i pedagoga bezpośrednio lub obsługę sekretariatu- uczeń 

pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego lub innego pracownika 

szkoły do czasu zgłoszenia się po niego rodziców. 

3. Poinformowanie niezwłocznie dyrekcji i /w miarę możliwości/ wychowawcy. 

4. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub jeśli nie ma możliwości pedagoga i 

wezwanie ich do szkoły. 

5. Jeżeli uczeń nie przyznaje się do spożywania alkoholu lub jego rodzice kwestionują 

spostrzeżenia pracowników szkoły, wezwanie policji w celu wyjaśnienia sytuacji. 

6. Po zdarzeniu sporządzenie  notatki, która musi być podpisana przez pełnoletniego ucznia 

lub matkę /ojca / opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. 

7. Rozmowa pedagoga szkolnego  i wychowawcy o szkodliwości  używania alkoholu i 

konsekwencji prawnych związanych z piciem alkoholu w miejscu publicznym. 

 

 

II. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły i pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego. 

 

 

III. Powtórne wykroczenie skutkuje powiadomieniem policji i udzieleniem uczniowi nagany 

dyrektora szkoły z ostrzeżeniem. 

  

 

IV. Kolejne wykroczenie powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów. 
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia użycia środków psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze) przez ucznia: 

 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem środków psychoaktywnych (narkotyków, 

dopalaczy) podejmuje się następujące działania: 

 

 

1. Powiadomić  dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcę, a także pielęgniarkę szkolną.  

2. Do czasu przybycia służb medycznych zapewnić opiekę lub udzielić pierwszej pomocy, w 

razie potrzeby. 

3. Nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektor, wychowawca, pedagog) żąda, aby uczeń oddał 

podejrzaną substancję i pokazał zawartość torby szkolnej, kieszeni odzieży. 

4. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie należy ustalić w jaki sposób i od kogo ją nabył, 

substancję należy zabezpieczyć i niezwłocznie przekazać policji. Całe zdarzenie należy 

udokumentować i sporządzić dokładną notatkę. 

5.  Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji, należy wezwać policję w celu przeszukania 

ucznia i zabezpieczenia substancji.  

6. Dyrektor lub wychowawca powiadamia i wzywa do szkoły rodziców ucznia. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów 

 

 

W sytuacji agresywnego zachowania uczniów  (bójki, szarpaniny, gwałtownej kłótni) należy: 

 

1. Zdecydowanie i stanowczo przerwać negatywne zachowanie wobec ofiary. 

2. Rozdzielić strony. 

3. Ustalić granice: nie dopuścić do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4. Wezwać wychowawcę lub pedagoga lub dyrektora przez osobę trzecią (inny uczeń, 

nauczyciel) lub telefonicznie. 

5. Ocenić zagrożenie i podjąć decyzję: wezwać pielęgniarkę szkolną lub pogotowie ratunkowe. 

6. Powiadomić dyrekcję, która w razie konieczności wzywa Policję. 

7. Powiadomić rodziców- wychowawca. 

8. Podjąć próbę mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę 

mediatora  przejmuje pedagog szkolny. 

9. Na wniosek ucznia/pracownika szkoły/rodzica. Dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie 

postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

10. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania 

dyscyplinarnego wobec ucznia i/lub powiadomienie odpowiednich organów. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji cyberprzemocy 

 

 

 

I. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły. 

 W przypadku ujawnienia cyberprzemocy przez nauczyciela należy: 

1. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę i pedagoga szkolnego, a oni w dalszej kolejności 

dyrektora. 

2. Pedagog: 

a) udziela wsparcia ofierze przemocy, 

b) zabezpiecza dowody ( z udziałem informatyka, jeśli jest taka potrzeba) i ustala okoliczności 

zdarzenia, 

c) informuje o przebiegu działań wychowawcę i dyrektora na bieżąco, 

d) obejmuje ofiarę i sprawcę oraz świadków opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

3. Wychowawca: 

a) informuje o zdarzeniu rodziców ofiary i sprawcy w szkole, po rozmowie sporządza notatkę, 

b) monitoruje relacje między uczniami w klasie, 

c) podejmuje działania profilaktyczne w klasie, 

4.  Dyrektor: 

a)  ustala z pedagogiem okoliczności, w jakich doszło do  przemocy, 

b) wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy i poucza o konieczności zmiany zachowania 

oraz konsekwencjach prawnych, 

c) przypadku powtórzenia działań noszących znamiona cyberprzemocy wobec tego samego 

ucznia lub innego sprawę zgłasza policji. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji cyberprzemocy 

 

 

 

II. Gdy sprawca cyberprzemocy nie jest znany lub nie jest  uczniem szkoły. 

 W przypadku ujawnienia cyberprzemocy przez nauczyciela należy: 

1. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę i pedagoga szkolnego, a oni w dalszej kolejności 

dyrektora. 

2. Pedagog: 

a) udziela wsparcia ofierze przemocy, 

b) zabezpiecza dowody ( z udziałem informatyka, jeśli jest taka potrzeba) i ustala okoliczności 

zdarzenia, 

c) informuje o przebiegu działań wychowawcę i dyrektora na bieżąco, 

d) obejmuje ofiarę oraz świadków opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

3. Wychowawca: 

a) informuje o zdarzeniu rodziców ofiary i sprawcy w szkole, po rozmowie sporządza notatkę, 

b) informuje rodziców o konieczności powiadomienia policji oraz zapewnienia dziecku wsparcia 

lub pomocy psychologa 

c) podejmuje działania profilaktyczne w klasie. 

4.  Dyrektor: 

a)  ustala z pedagogiem okoliczności, w jakich doszło do  przemocy, 

b) sprawę zgłasza policji, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców o takiej konieczności. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku w szkole 

 

 

I. Nauczyciel, który widzi lub wie o wypadku:  

 

1. Zapewnia poszkodowanemu opiekę, ocenia jego stan. 

2. Powiadamia pielęgniarkę szkolną lub pedagoga. 

3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu przybycia 

służb medycznych. 

4. Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrażającego 

bezpieczeństwu uczniów. 

5. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

6. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

 

II. Pielęgniarka szkolna ocenia stan poszkodowanego i decyduje o wezwaniu pogotowia. 

 

III. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili 

wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje 

wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 

 

.  

IV. W przypadku lekkich obrażeń - lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po 

udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, pielęgniarka powiadamia rodzica  

o zdarzeniu ustala z nim:  potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia 

rodziców, godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Następnie powiadamia dyrektora 

szkoły. 
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Procedura postępowania w przypadku wykrycia lub zgłoszenia kradzieży 

albo wymuszenia na terenie szkoły 

 

 

1. Uczeń zgłasza kradzież tuż po jej wykryciu nauczycielowi. 

2. Nauczyciel zgłasza natychmiast osobiście lub przez osobę trzecią problem dyrektorowi, który 

może przekazać prowadzenie sprawy innej osobie. 

3. Jeśli istnieje podejrzenie, że kradzież nastąpiła na lekcji – zatrzymuje grupę uczniów w klasie. 

O dalszych działaniach decyduje dyrektor lub upoważniona przez niego osoba- wicedyrektor, 

wychowawca, pedagog szkolny. 

4. Jeśli sprawca czynu jest znany – jest uczniem przebywającym na terenie szkoły- należy 

przekazać go pod opiekę pedagoga lub dyrektora. 

5. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły 

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

świadków zdarzenia. 

7. Dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba informuje rodziców ucznia poszkodowanego 

i podejrzanego – o dokonanie kradzieży lub zniszczenia oraz o podjętych działaniach 

mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

8. Dyrektor szkoły wzywa  rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przeprowadza rozmowę   

z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez 

rodziców. 

9. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

10. Jeśli nie wykryto sprawcy lub kradzież dotyczy rzeczy cennej dyrektor wzywa policję. 

11. Szkoła nie odpowiada za przynoszenie do szkoły drogiego sprzętu i cennych przedmiotów. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach niszczenia mienia szkolnego 

 

W sytuacji celowego niszczenia mienia szkolnego lub w wyniku zachowań typu bójka, popychanie się 

należy: 

 

1. Zdecydowanie i stanowczo przerwać negatywne zachowanie ucznia. 

2. Zabezpieczyć miejsce, aby uszkodzony sprzęt czy wyposażenie nie zagrażały osobom 

obecnym na terenie szkoły. 

3. Jeśli uczeń poniósł obrażenia ciała należy  wezwać pielęgniarkę szkolną lub pogotowie 

ratunkowe. 

4. Zgłosić sytuację dyrektorowi przez osobę trzecią (inny uczeń, nauczyciel) lub telefonicznie,  

który w razie konieczności wzywa Policję. 

5. Przeprowadzić rozmowę z uczniem- wychowawca i pedagog. 

6. Powiadomić rodziców- wychowawca. 

7. Podjąć postępowanie dyscyplinujące- kara statutowa i rozmowa dyscyplinująca- dyrektor. 

8. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do usunięcia szkód lub pokrycia 

kosztów naprawy czy zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia. 

 

 

W przypadku nieumyślnego uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia - zasady postępowania w zależności 

od sytuacji ustala dyrektor. 
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Procedury postępowania w stosunku do ucznia przewlekle chorego 

 

 

1. Wychowawca, który  pozyskuje informacje oraz sporządza notatkę z przeprowadzonego wywiadu 

na temat choroby ucznia oraz ograniczeń w jego funkcjonowaniu. 

2.Wychowawca klasy organizuje spotkanie nauczycieli uczących w danej klasie i przekazuje 

informacje o postępowaniu wobec ucznia w określonej sytuacji zdrowotnej. 

 

3. Pielęgniarki szkolne z pedagogiem szkolnym przeprowadzają szkolenie rady pedagogicznej 

dotyczące postępowania z uczniem chorym w sytuacji zaostrzenia objawów. 

4.Wychowawca z pedagogiem i dyrekcją szkoły organizują dla ucznia pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną (ustalają formy-konsultacje, porady pedagoga, nauczycieli, warsztaty).  

5. W przypadku nasilenia objawów choroby   dyrekcja, pielęgniarki szkolne lub inny przedstawiciel 

szkoły wskazany przez dyrektora niezwłocznie informuje o tym fakcie  opiekunów prawnych. 

 

6. W stanach nagłych, gdy stan ucznia nagle  się pogorszy i wymagana jest pomoc lekarska 

pracownicy szkoły są zobowiązani do podjęcia działań przedmedycznych oraz wezwania karetki 

pogotowia ratunkowego. Równocześnie obowiązkiem tych osób jest powiadomienie rodziców, 

prawnych opiekunów oraz dyrekcji o zaistniałej sytuacji. 
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Procedury postępowania w przypadku zachowań suiscydalnych 

 

I. Próba suiscydalna 

 

1. Osoba, która dowiedziała się o podjęciu próby suiscydalnej przez ucznia, niezwłocznie informuje 

o tym dyrektora szkoły, wychowawcę lub pedagoga. 

2. Wychowawca lub pedagog (lub osoba wskazana przez dyrektora) wzywa rodziców do szkoły. 

3. Rodzice z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, po konsultacji z przedstawicielem dyrekcji 

wspólnie ustalają postępowanie w danej sytuacji. 

4. Pedagog udziela porady uczniowi i jego rodzicom oraz za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia 

kieruje go na konsultację psychologiczną. 

5. Wychowawca za zgodą rodziców/ pełnoletniego ucznia  informuje o zaistniałej sytuacji zespół 

nauczycieli uczących. 

6. W przypadku powzięcia wiedzy o bezpośrednim zagrożeniu życia – chęci w danej chwili podjęcia 

próby suiscydalnej powiadamiana są służby ratunkowe, rodziców i dyrektora. 

7. Jeśli  podjęta jest rozmowa z osobą, która chce podjąć próbę suiscydalną,  należy ją podtrzymać  

i ustalić jej kontynuację, przerywając na chwilę kontakt / lub równolegle, jeśli to możliwe/ - 

powiadomić dyrektora, rodziców lub służby ratunkowe w zależności od sytuacji. 

 II.  Zachowani presuiscydalne 

1. Osoba, która widzi nietypowe zachowanie ucznia lub słyszy wypowiedzi ucznia świadczące  

o pogorszeniu się samopoczucia niezwłocznie informuje dyrektora szkoły lub pedagoga lub 

wychowawcę. 

2. Osoba, która słyszy wypowiedzi ucznia świadczące o chęci  podjęcia próby suiscydalnej 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły lub pedagoga przez osoby trzecie, nie pozostawiając 

ucznia bez opieki. 

3. Pedagog szkolny, wychowawca lub osoba wskazana przez dyrektora obejmuje opieką ucznia. 

4. Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. 

5. Wychowawca, pedagog lub wskazana przez dyrektora osoba wzywa rodziców do szkoły  

i przedstawia możliwości oraz obowiązek objęcia  ucznia opieką specjalistyczną. 
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Procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji 

o podłożeniu ładunku wybuchowego 

 

Osoba /nauczyciel, pracownik szkoły/, która otrzymuje informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego: 

1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętuje 

jak największą ilość szczegółów i w miarę możliwości zapisuje  natychmiast wszystkie 

uzyskane lub zapamiętane informacje . 

2. Informuje niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury – dyrektora szkoły lub w przypadku jego nieobecności 

wicedyrektora; w  przypadku ich nieobecności – osobę przez nich upoważnioną. 

3. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpoczyna ewakuację zgodnie z 

planem ewakuacji. 

4. Nie używa telefonu komórkowego  

Dodatkowo nauczyciel: 

5. Sprawdza, jeżeli może, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia.  

6. Wykonuje  polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb.  

7. Pomaga osobom  niepełnosprawnym opuszczenie budynku lub prosi o pomoc innych.  

8. W miejscu ewakuacji liczy wszystkie dzieci i informuje osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi  

9. Informuje rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.  

 

Dyrektor szkoły: 

1. Uruchamia procedurę ewakuacji: 

 powiadamia woźnego lub portiera o uruchomieniu sygnału alarmowego – trzy 

dzwonki krótkie, jeden długi, 

  obsługa sekretariatu koordynuje ewakuację przy drzwiach, 

 pozostali opuszczają budynek zgodnie z planem ewakuacji. 

 

2. Powiadamia policję (997 lub 112), podając: 

- nazwę i adres szkoły, 

- rodzaj stwierdzonego zagrożenia, 

- pełnioną funkcję, 

- telefon kontaktowy, 

- zrealizowane przedsięwzięcia, 

- spisuje danego dyżurnego przyjmującego zgłoszenie.  

3. Podporządkowuje się służbom funkcjonariuszom służb w momencie ich przybycia. 

 

Uczeń: 

1. Postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i osób koordynujących akcją. 

 

W przypadku powiadomienia na skrzynkę pocztową z wyprzedzeniem terminu, kiedy ma być 

podłożony ładunek wybuchowy dyrektor niezwłocznie powiadamia policję i czeka na jej dyspozycje. 
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W przypadku powiadomienia na skrzynkę pocztową podłożonym już ładunku wybuchowym dyrektor 

zarządza ewakuację i niezwłocznie powiadamia policję.
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Procedury postępowania w przypadku otrzymania przesyłki z ładunkiem wybuchowym lub 

nieznaną substancją lub zaobserwowania podejrzanego pakunku na terenie szkoły 

 

Każdy w przypadku podejrzenia otrzymania  przesyłki z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną 

substancją lub zaobserwowania podejrzanego pakunku na terenie szkoły: 

 

1. Odizoluje miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. 

2. Nie dotyka, nie otwiera i nie przesuwa podejrzanego pakunku . 

3. Okrywa  pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji      

(tylko jeżeli czas i możliwości na to pozwalają). 

4. Informuje o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury -  dyrektora 

szkoły lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektora; w  przypadku ich nieobecności – osobę 

przez nich upoważnioną. 

5.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego  rozpoczyna ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.  

6.  Nie używa telefonu komórkowego. 

 

Dodatkowo nauczyciel: 

 

7. Wykonuje  polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb.  

8. Pomaga osobom  niepełnosprawnym opuszczenie budynku lub prosi o pomoc innych.  

9. W miejscu ewakuacji liczy wszystkie dzieci i informuje osobę odpowiedzialną za kierowanie 

działaniami kryzysowymi  

10. Informuje rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.  

 

Dyrektor szkoły: 

 

1. Uruchamia procedurę ewakuacji: 

 

 powiadamia woźnego lub portiera o uruchomieniu sygnału alarmowego – trzy 

dzwonki krótkie, jeden długi, 

  obsługa sekretariatu koordynuje ewakuację przy drzwiach, 

 pozostali opuszczają budynek zgodnie z planem ewakuacji. 

 

2. Powiadamia policję (997 lub 112), podając: 

- nazwę i adres szkoły, 

- rodzaj stwierdzonego zagrożenia, 

- pełnioną funkcję, 

- telefon kontaktowy, 

- zrealizowane przedsięwzięcia, 

- spisuje danego dyżurnego przyjmującego zgłoszenie.  

3. Podporządkowuje się służbom funkcjonariuszom służb w momencie ich przybycia. 

 

Uczeń: 

1. Postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i osób koordynujących akcją. 
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Procedury postępowania w przypadku otrzymania  

 informacji o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną w najbliższym otoczeniu / 

jeśli szkoła nie jest skażona/ 

 

W sytuacji, gdy nastąpiło skażenie substancją chemiczną lub biologiczną lub jest podejrzenie takiej 

sytuacji należy: 

 

1. Poinformować niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury – dyrektora szkoły lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektora;  

w  przypadku ich nieobecności – osobę przez nich upoważnioną. 

 

Dyrektor i osoby wskazane przez niego powinny: 

 

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku 

wiatru. 

2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby. 

3. W szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

 

 

Osoby wskazane przez dyrektora powinny: 

 

1. W  miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, 

watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, 

środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry. 

2. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń  

 

 

Wszyscy powinni: 

 

- powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku  

 

-  do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, 

przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych  

 

-  oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi.  

 

 

Uczeń: 

1. Postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i osób koordynujących akcją. 
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Procedury postępowania w przypadku wykrycia skażeniu substancją chemiczną/biologiczną 

natychmiast po zajściu 

 

Każdy, kto wykrył skażenie zobowiązany jest: 

 

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów i substancji. 

2. Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, jeśli to możliwe. 

3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, wyciągi wentylacyjne. 

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto skażenie. 

5. Zabezpieczyć drzwi - nie wpuszczać do niego innych osób.  

6. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, zastępcę 

dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  

7. Opuścić budynek. 

 

 

Dyrektor i osoby upoważnione powinny: 

 

1. Ogłosić alarm i ewakuację na zewnątrz budynku. 

2. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby. 

3. Podporządkowuje się służbom funkcjonariuszom służb w momencie ich przybycia. 

4. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się  

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  

 

 

Po ewakuacji każdy powinien: 

 

1. Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem. 

2. Zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka . 

3.  Nie jeść, nie  pić, nie palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb. 

 

 

Uczeń: 

1. Postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i osób koordynujących akcją. 
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Procedury postępowania w przypadku wykrycia skażeniu substancją chemiczną lub 

biologiczną po dłuższym czasie od zajścia- widoczna reakcja  

na substancję chemiczną lub zachorowania 

 

 

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów i substancji. 

2.  Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, jeśli to możliwe. 

3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, wyciągi wentylacyjne. 

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto skażenie. 

5. Zabezpieczyć drzwi - nie wpuszczać do niego innych osób.  

6. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, zastępcę 

dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  

7. Pozostać w budynku 

 

Dyrektor i osoby upoważnione powinny: 

 

1. Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do 

wnętrza szkoły. 

2. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby. 

3. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 

a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 

bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny . 

4. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  

 

Uczeń: 

1. Postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i osób koordynujących akcją. 

 


