PROCEDURY
POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAJUM NR 2
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE
SZKOŁA STANOWI OBIEKT ZAMKNIĘTY DLA OSÓB POSTRONNYCH
Każdorazowe wejście osób obcych na teren szkoły powinno być zarejestrowane przez
odpowiedzialne za to osoby ( dane personalne, godziny i cel pobytu w szkole).
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na obecność osób obcych na
terenie szkoły.
W razie potrzeby należy zgłaszać takie zdarzenia dyrekcji szkoły lub pedagogowi (jeśli
osoby obce nie chcą podporządkować się regulaminowi szkoły), którzy o zdarzeniu
zawiadamiają Straż Miejską.

UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄ PODCZAS LEKCJI I PRZERW POD OPIEKĄ
NAUCZYCIELI
Regulamin dyżurów nauczycielskich:
Dyżury nauczycielskie w czasie przerw międzylekcyjnych opracowuje wicedyrektor
szkoły.
1. Uczniowie przebywają na boisku wewnątrzszkolnym w czasie przerwy po 3 i 6 lekcji.
2. W razie niepogody wszyscy uczniowie przebywają w budynku szkolnym.
3. W szkole obowiązują następujące dyżury:
a.)
dyżur przed lekcjami -wg harmonogramu: 7.45 – 8.00;
nauczyciele pełniący dyżur mają obowiązek zgłosić w sekretariacie
szkoły nauczycieli nieobecnych;
b.)
dyżury w czasie dużych przerw - po 3 i 6 lekcji: uczniowie wychodzą na
boisko wewnętrzne- 4 nauczycieli
c) dyżury na korytarzach oraz w szatniach - według harmonogramu.
4. Przebywanie uczniów po 3 i 6 lekcji na boisku szkolnym nie zwalnia nauczycieli
z pełnienia dyżurów na korytarzach i w szatniach.
5. W razie nieobecności nauczyciela , dyżur pełni ten nauczyciel wyznaczony przez
wicedyrektora.
6. Nauczyciel dyżurny winien nadzorować uczniów przez cały czas przerwy, mając
ich w zasięgu wzroku i w razie potrzeby reagować na niewłaściwe zachowanie.
Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy również kontrolowanie pomieszczeń
sanitarnych.
Powyższy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogiczne Nr 10 z dnia
11.10.1999r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2001/0 z dnia 30.08.20001 r.
oraz nr 08/2002/03 z dnia 15.11.2003r.
W przypadku wystąpienia podczas lekcji lub dyżuru na przerwie zdarzenia, które jest
zagrożeniem dla zdrowia lub życia ucznia należy jak najszybciej powiadomić o tym
dyrekcję szkoły, wychowawcę ucznia i pedagoga .

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NA
TERENIE SZKOŁY WYPADKU
1. Zapewnienie poszkodowanemu pomocy medycznej.
2.Powiadomienie rodziców, opiekunów poszkodowanego.
3.Powiadomienie organu prowadzącego szkołę.
4. Powiadomienie pracownika służby BHP..
5. Powiadomienie społecznego inspektora pracy ( protokół) wypadku).
6.Powiadomienie Rady Rodziców.

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły
Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego „ścigane z urzędu” ( postępowanie
wszczyna się niezależnie od woli pokrzywdzonego a nawet wbrew jego woli !)
• Udział w bójce - starcie co najmniej 3 osób, z których każda występuje w roli
napastnika i napadniętego – ze świadomością, że zajście naraża człowieka na
niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub pobiciu –
występują co najmniej 3 osoby ,z których 1 broni się a 2 atakują. Przez udział w bójce
rozumie się również uczestnictwo w niej w postaci zachęcania słownego lub
stwarzania warunków do rozwinięcia bójki np. zgaszenia światła, przetrzymywanie
ofiary
• Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub
poddania się innej czynności seksualnej ; zgoda małoletniego nie ma znaczenia dla
istoty czynu)
• Znęcanie się – bicie, grożenie, znieważanie, niszczenie mienia, odmawianie
pożywienia czy leczenia osoby chorej. Czynności te są popełniane świadomie i
rozciągnięte w czasie lub jednorazowe ale intensywne.
• Kradzież, przywłaszczenie, wymuszenie
• Oszustwo
• Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza
• Podrabianie dokumentów
• Wywieranie wpływu na świadka – groźba lub przemoc użyta wobec świadka w celu
skłonienia go do cofnięcia skargi lub wpłynięcia na złożone zeznania
• Nie zawiadomienie o przestępstwie – szkoła jako instytucja

OBOWIĄZKI SZKOŁY
1. Nauczyciel, uczeń ma obowiązek zgłosić zdarzenie dyrektorowi lub pedagogowi.
Osoba przyjmująca powinna zapewnić zgłaszającemu dyskrecję, poprzez wysłuchanie go
bez świadków, przy drzwiach zamkniętych, odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o
przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji.

2.W miarę potrzeby zapewnić pomoc lekarską pokrzywdzonym.
3. Sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji :
a- jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością osób
uwiarygodnić informację
b- sprawdzić czy zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły i w trakcie zajęć
lekcyjnych
c- w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i zapisać ich dane
personalne
d- nie nagłaśniać zdarzenia
4.O ile jest to konieczne i możliwe zatrzymać sprawcę i ofiarę do momentu przybycia policji
( dot. zakończenia zajęć, próby ucieczki). Zawiadomić rodziców.
a – odizolować ofiarę od sprawcy
b – jeśli sprawców jest kilku umieścić ich w oddzielnych pomieszczeniach
c – udzielić wsparcia psychologicznego pokrzywdzonym jeśli sytuacja tego
wymaga.
5. Zabezpieczyć rzeczy pochodzące z przestępstwa.
6. Zawiadomić rodziców.
7. ZAWIDOMIĆ : POLICJĘ – SĄD - ORGAN PROWADZĄCY- WIZYTATORA–
KURATORIUM OŚWIATY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA
PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO NA WNIOSEK POKRZYWDZONEGO
NA TERENIE SZKOŁY :
•
•

•

zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, czyniąc ją niezdatną do użytku
groźby karalne – grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa w taki
sposób, że będzie ona obawiać się urzeczywistnienia zapowiedzi i krępuje to
swobodę jej działania np. grożenie pobiciem po szkole – uczeń boi się sam
wracać do domu, organizuje sobie pomoc ( przyjeżdżają rodzice, chodzi tylko
w grupie)
zgwałcenie

Pkt. 1-5 . Procedura postępowania przez szkołę tak sama jak w przypadku przestępstwa
ściganego z urzędu
Pkt. 6. Powiadomić rodziców i uzgodnić z nimi , czy będą chcieli zgłosić sprawę policji.
Pkt. 7. W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez rodziców należy
ich poinformować, jakie środki podejmie szkoła w stosunku do sprawców zdarzenia.
Obowiązki szkoły :
1. W ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem sprawcy zdarzenia środki
przewidziane regulaminem szkolnym

2. w przypadku gdy sprawca zdarzenia sprawiał już wcześniej problemy i łamał normy
zachowania społecznego, a zdarzenie którego się dopuścił nosi znamiona demoralizacji,
szkoła powinna sporządzić na tą okoliczność wystąpienie do sądu rodzinnego lub policji.
Jeśli nieletni popełni przestępstwo ścigane na wniosek, a pokrzywdzony odmawia złożenia
wniosku o ściganie, to policja przekazuje materiały dot. sprawy do Sądu Rodzinnego celem
wszczęcia postępowania o demoralizację.
Szkoła niezależnie od woli pokrzywdzonego sporządza wystąpienie do Sądu Rodzinnego w
sprawie ucznia, który wykazuje symptomy demoralizacji
Pkt. 8. Powiadomić w przypadku pkt.7/2 Wydział Oświaty.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA SZKOŁY W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA
TERENIE SZKOŁY ( RÓWNIEŻ NA IMPREZACH SZKOLNYCH POZA
TERENEM SZKOŁY) UCZNIA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU
1. Odizolować od klasy.
2. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
3. Powiadomić telefonicznie rodziców i zobowiązać ich do osobistego odbioru dziecka ze
szkoły
4. Ustalić źródła pochodzenia alkoholu.
5. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem.
6. Powiadomić Policję w przypadku, gdy zachowanie ucznia i zaistniała sytuacja dają
powody do interwencji Policji.
7. Konsekwencje i pomoc psychologiczna:
• W przypadku, gdy uczeń po raz pierwszy miał kontakt z alkoholem
spisać z uczniem i rodzicem kontrakt określający obowiązki rodzica
i ucznia, zobowiązać ucznia do udziału w serii zajęć profilaktycznych z
pedagogiem,
powiadomić rodzica, gdzie można szukać pomocy, oferować materiały
edukacyjne
• Uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły i
regulaminie oceny zachowania
• W przypadku powtarzających się kontaktów ucznia z alkoholem szkoła
sporządza pisemne wystąpienie do Sądu Rodzinnego w sprawie o
demoralizację ucznia.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA NA TERENIE
SZKOŁY UCZNIA, KTÓREGO ZACHOWANIE WSKAZUJE NA UŻYCIE ŚRODKA
ODURZAJĄCEGO
1. Odizolować ucznia od klasy.
2. Zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarską.
3. Powiadomić rodziców i zobligować ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
4. Zawiadomić Policję w przypadku niemożności kontaktu z rodzicami lub ze względu na
zachowanie i stan zdrowia ucznia.
5. Z zachowaniem bezpieczeństwa zabezpieczyć ewentualne komponenty i miejsce
zdarzenia.
6. Ustalić świadków mających związek ze zdarzeniem.
7. W porozumieniu policjantem ds. nieletnich ustalić sposób załatwienia sprawy:
8. Konsekwencje i pomoc psychologiczna :
•

•
•

W przypadku, gdy uczeń po raz pierwszy miał kontakt ze środkiem
odurzającym spisać z uczniem i rodzicem kontrakt określający
obowiązki rodzica
i ucznia, zobowiązać ucznia do udziału w serii zajęć profilaktycznych z
pedagogiem,
powiadomić rodzica, gdzie można szukać pomocy, oferować materiały
edukacyjne
Uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły i
regulaminie oceny zachowania
W przypadku powtarzających się kontaktów ucznia ze środkami
odurzającymi szkoła sporządza pisemne wystąpienie do Sądu
Rodzinnego w sprawie o demoralizację ucznia.

W przypadku gdy mamy tylko podejrzenie, że uczeń ma kontakty ze środkami
odurzającymi należy:
• bezzwłocznie powiadomić o tym rodziców
• Sporządzić dokument potwierdzający realizację rozmowy – najlepiej w
formie kontraktu
• Wyposażyć rodzica w materiały szkoleniowe
• Wskazać miejsce i adres instytucji, która udzielić pomocy
• Zaproponować rodzicowi test na obecność narkotyków z zaznaczeniem, że
przeprowadzenie testu jest dobrowolne i rodzic nie musi podawać szkole
wyników testu
• Obserwować ucznia na terenie szkoły
W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą środków
narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, bez nagłaśnianie tego w
środowisku szkolnym.
W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest uczeń szkoły
przebywający na jej terenie, a sprawca przestępstwa jest osoba dorosła należy bezwzględnie
powiadomić Policję i opiekunów prawnych dziecka.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRÓBY
SAMOBÓJCZEJ NA TERENIE SZKOŁY
1. Każdy, kto wie o próbie samobójczej innej osoby zobowiązany jest natychmiast
powiadomić dyrektora szkoły lub pedagoga ( notatka służbowa).
2. Odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawiać go samego.
3. W razie potrzeby zapewnić pomoc medyczną ( gdy uczeń swoim zachowaniem i
stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swojego życia).
4. Powiadomić niezwłocznie rodziców/ opiekunów prawnych o miejscu pobytu dziecka.
5. Ustalić świadków zdarzenia.
6. Jeśli sytuacja tego wymaga powiadomić Policję.
7. Zorganizować doraźną pomoc specjalisty ( psychiatra, psycholog).
8. Po ponownym pojawieniu się dziecka w szkole objąć ucznia wzmożoną opieką
pedagogiczną i obserwacją.
W przypadku gdy rodzic powiadomi wychowawcę o próbie samobójczej podczas dni
wolnych od pracy:
1.Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły ( notatka służbowa) i postępuje wg instrukcji
( notatka służbowa).
2. Wychowawca informuje rodzica o konieczności wezwania przez niego pomocy medycznej
w przypadku, gdy zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla swojego życia
3. Wychowawca informuje matkę, o zorganizowaniu przez szkołę specjalistycznej pomocy
( psycholog, psychiatra)
4. Jeśli w miejscu zamieszkania dziecka jest „pogotowie kryzysowe” podaje rodzicowi numer
telefonu.
5. Po powrocie dziecka do szkoły należy objąć je wzmożoną opieką pedagogiczną i
obserwacją.

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PODŁOŻENIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom ( w
przypadku zagrożenia dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi i mienia
budynku).
2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do przedmiotów niebezpiecznych i wezwać
Policję.
3. Informowanie sił policyjnych o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie.
4. Informowanie sił policyjnych – co nie powinno znajdować się w poszczególnych
Konkretnych miejscach.
5. Wyznaczenie pracownika, który będzie przewodnikiem sił policyjnych.

6. Pod żadnym pozorem nie dotykać i nie przemieszczać niebezpiecznych przedmiotów
i ładunków.
7. Należy zachować spokój i opanowanie aby nie dopuścić do paniki.
Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającymi o podłożeniu „ Bomby”
1.Nie odkładać słuchawki po przyjęciu zgłoszenia.
2. Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać jak najwięcej informacji.
3. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania ( chociażby w
przybliżeniu) sprawcy zamachu.
4. Należy ocenić : czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp.
5. Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania :
- Czy Pan/Pani podłożył bombę?
- Kiedy bomba wybuchnie ?
- Gdzie jest w tej chwili bomba ?
- Jak bomba wygląda?
- Jakiego typu jest ta bomba?
- Co spowoduje wybuch bomby?
- W którym miejscu bomba jest podłożona?
- Dlaczego Pan/ Pani podłożył bombę?
- Skąd Pani telefonuje?
- Gdzie się pan/ Pani w tej chwili znajduje?
- Gdzie Pan/Pani mieszka?
- Jak się Pan/Pani nazywa?

