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Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych 

 
Podstawy prawne 

 art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z atr. 51 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. Z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. 

 

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe i nadzwyczajne oraz procedury postępowania 
 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji. 

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów.       

4. Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych.                                                                                                                                                            

5. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.                                                                       

6. Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób 

przebywających w szkole.  

7. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

 

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe 

okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów 

od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w 

zdarzeniu.  

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły lub społecznego 

zastępcę. 

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby 

ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami 

BHP i przeciwpożarowymi. 

 

 

Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów 

lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów 

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające 

narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną, itp. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym 

znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. 

2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu 

przybycia odpowiednich służb.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, 

Straż Pożarną  i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.  
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Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie 

lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

 

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły 
 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci 

nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku 

szkoły). 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika obsługi. 

3. Pracownik obsługi informuje dyrektora szkoły i podejmuje działania zmierzające do odizolowania 

zwierzęcia. 

4. Dyrektor szkoły wzywa Policję, ewentualnie służby weterynaryjne. 

 

 

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły 

lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej 

w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracownika obsługi lub 

dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej 

przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o 

opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję.         

 

 

Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów 

i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających 
 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, 

lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje 

chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, dopalacze. 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i 

podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności 

deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje 

się przedmiot przed dostępem innych uczniów). 

2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast 

powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z 

uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym 

niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania. 

4. Wychowawca  lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/opiekunów prawnych ucznia, 

wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę 

w dokumentacji pedagoga szkoły.  

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot 

zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa 

policję. 
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Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

 

    1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie  

wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/opiekuna prawnego o przybycie do szkoły, 

wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: wpis do dziennika elektronicznego, 

kontakt telefoniczny, wizyta w domu. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku. 

    2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna prawnego wychowawca wysyła list polecony   

        za potwierdzeniem odbioru.    

  3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca 

       w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem działania. 

 

 

Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole 

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników 

   
       1. Nauczyciel przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość  

           przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.           

2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych 

     przypadkach pedagoga. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku i wymierza karę 

    stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.  

4. Wychowawca informuje poprzez wpis do dziennika elektronicznego rodziców/opiekunów prawnych 

    ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary. 

5.  Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego,   

     który podejmuje inne działania: 

 przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich, 

 wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga. 

 6.  W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny 

       w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o   

       zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły i  jeśli   jest to 

możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z 

przestępstwa i przekazuje policji.   

   3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności czynu,  

             świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji. 

4. Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę 

     w dokumentacji pedagoga.                

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem. 

6. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w  godzinach zajęć    

     popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie 

    (zdarzeniu) policję. 
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Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa w razie konieczności   

      karetkę pogotowia. 

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/opiekunów 

      prawnych ucznia.   

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności i  

   ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym  

     opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga. 

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, 

innych osób dorosłych przebywających w szkole 
 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. 

3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym 

    postępowaniu wobec ucznia.  

4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który 

    ustali dalszą strategię działań. 

5.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

6. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć  

   popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu 

      policję.  

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia 

 

1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły 

     przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich 

     rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i umieszczoną w 

    dokumentacji zdarzeń. 

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów 

 

     1.  Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego i wstępnego 

              rozpoznania okoliczności zdarzenia.  

  2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

 3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły 

        zawiadamia policję. 

  4.  W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrektora w godzinach zajęć popołudniowych w 

         szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję. 
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Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie 
 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie 

wychowawcę, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem,  w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z 

dzieckiem, dokonuje wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do 

rozpoznania sprawy. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad 

nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.  

   4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie 

      prawni dziecka.  

5. Jeżeli  podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy,  

pedagog informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku 

rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora. 
     

  

 
  

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 


