Procedury reagowania
w przypadku wystąpienia
wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych w szkole

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest
wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się
zgodnie z poniższym schematem:
1. wybranie numeru 112 bądź numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się
dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:
- rodzaj stwierdzonego zagrożenia
- nazwę i adres szkoły
- imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
- telefon kontaktowy
- zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie
2. potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.
Proc O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

Z

Zagrożenia zewnętrzne
Postępowanie w przypadku pożaru:
1.
2.
3.
4.

Ocena poziomu zagrożenia.
Odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy.
Powiadomienie dyrektora szkoły.
Powiadomienie służb ratunkowych i ewakuacja.

Wtargnięcie napastnika/terrorysty do szkoły
1. Ogłoszenie alarmu lub komunikatu ostrzegawczego.
2. W zależności od sytuacji ewakuacja lub zamknięcie drzwi sali ( w miarę możliwości
zabarykadowanie).
3. Uspokojenie i wyciszenie uczniów, zasłonięcie okien, zgaszenie światła.
(wszyscy siadają pod ścianą, z dala od drzwi i okien czekając w ciszy na służby
ratunkowe lub odwołania alarmu).

Podłożenie ładunku wybuchowego
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
2. Poinformowanie dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie Policji i służb specjalnych.
1.

4. Ewakuacja / Postępowanie według instrukcji wezwanych służb.

Podłożenie podejrzanego pakunku
1. Odizolowanie miejsca znajdowania się podejrzanego pakunku.(Nie wolno otwierać, nie
dotykać, nie przesuwać).
2. Poinformowanie dyrektora szkoły.
3. Wezwanie służb.
4. Postępowanie według instrukcji wezwanych służb.

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły
Sytuacja, gdy nastąpiło skażenie szkoły (szkoła otrzymuje informację o możliwym
skażeniu substancją chemiczną/biologiczną – np. telefon o zamiarze ataku)
1. Dyrektor szkoły alarmuje wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby
przebywające na zewnątrz ewakuuje do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr
oraz poprzecznie do kierunku wiatru.
2. Powiadomienie odpowiednich służb.
3. W budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne.
4. W miarę możliwości należy gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki;
przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznego do wnętrza pomieszczeń.
5. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków oraz prac wymagających dużego
wysiłku.
6. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać
uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów
wentylacyjnych.
7. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi
od nich wytycznymi.

Szkoła została skażona substancją chemiczną / biologiczną, a zagrożenie zostało
wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się
Należy wtedy:
2. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać
cieczy.
3. Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem.
4. Pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów.
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.

6. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole – dyrektora.
7. Dyrektor alarmuje wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuuje je w rejon
ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.
8.

Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż
pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.

9. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć
ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka.
10. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść i pić do czasu uzyskania zgody odpowiednich
służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń
11. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi,
otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację.
12. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w
odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
13. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki
14. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek
przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń.
15. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków oraz prac wymagających dużego wysiłku.
16. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od
nich wytycznymi.

Szkoła została skażona substancją chemiczną / biologiczną, z zagrożenie zostało
wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub / i ogniska
zachorowań.
Należy wtedy:
2. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać
cieczy.
3.

Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora,
zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję.

4. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.
5. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.

6. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.
7. Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się
bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do
wnętrza szkoły.
8.

Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.

9. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, a budynek szkoły wraz
ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia
przygotowując się do ewentualnej kwarantanny.
10. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od
nich wytycznymi.

Zagrożenia wewnętrzne
Agresywne zachowania ucznia w szkole


Agresja fizyczna ucznia:

1.

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który
zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie
tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany
przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy
mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby
należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.
Należy powiadomić wychowawcę, który podejmuje decyzję o rodzaju interwencji w
zależności od wagi zdarzenia (powiadomienie dyrektora, pedagoga, rodziców, Policji).
W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - dyrektor szkoły lub osoba
wyznaczona przez dyrektora wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez
uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).
Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości
udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice.
Pedagog szkolny i wychowawcy lub dyrektor przeprowadzają rozmowy z rodzicami
oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
Wychowawca/pedagog podejmuje działania w celu rozwiązania konfliktu.
Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.



Agresja słowna:

1.
2.
3.

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska.

Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.
Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu
ustalenia okoliczności zdarzenia, dodatkowo ze sprawcą ustala formę zadośćuczynienia.
4. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników
zdarzenia.
5. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły

Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych


Znalezienie podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły

1. Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz jej ewentualnym
zniszczeniem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2. Powiadomienie dyrektora szkoły, który wzywa Policję.
3. W miarę możliwości ustalenie właściciela.
4. Przekazanie zabezpieczonej substancji oraz informacji o zaistniałej sytuacji Policji.


Podejrzenie ucznia o posiadanie środków odurzających

1. Odizolowanie ucznia od pozostałych.
2. Powiadomienie dyrektora szkoły, który wzywa Policję.
3. Zażądanie od ucznia przekazania posiadanej substancji (w obecności innej osoby),
pokazania zawartości plecaka oraz kieszeni.
4. Powiadomienie rodziców.


Rozpoznanie stanu odurzenia ucznia alkoholem, narkotykami, dopalaczami, itp.

1. Powiadomienie wychowawcy.
2. Odizolowanie ucznia od pozostałych.
3. Nauczyciel wzywa lekarza lub pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu
trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
4. Wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
5. Dyrektor szkoły powiadamia Policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób.
6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma prawo przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych –
na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o fakcie
umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz Sąd
Rodzinny i Nieletnich.
 Rozpoznanie palenia papierosów przez ucznia
1. Powiadomienie wychowawcy.

2. Powiadomienie dyrektora i rodziców.
3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna.
4. Wobec sprawcy czynu stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

