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1. Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole  

 

Akty Prawne  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami).  

 

2. Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.Nr 97, poz.674 z późniejszymi 

zmianami).  

 

3. Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi 

zmianami).  

 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69 ze zmianami)  

 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 

1516).  

 

6. Konwencja Praw Dziecka  

 

7. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia 

dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz komenda Główna Policji; 2004r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział I 

Procedury bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole. 

§1  

Bezpieczeństwo i higiena. 

1. Uczniowie mają prawo do:  

 Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa.  

 Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.  

2. Uczniowie mają obowiązek:  

 Przebywać podczas przerw na korytarzu.  

 Podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem 

bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły.  

 Wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela.  

 Po ostatniej lekcji w danym dniu przejść do świetlicy szkolnej lub zejść do szatni, spokojnie 

ubierać się i opuścić szkołę.  

 Respektować regulaminy pracowni przedmiotowych. 

 O złym samopoczuciu powiadomić wychowawcę, innego nauczyciela, pielęgniarkę szkolną, 

pedagoga szkolnego. 

3. Uczniowie nie mogą:  

 Zapraszać do szkoły osób obcych.  

 Nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.  

 Pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu.  

 Siadać na parapetach.  

 Stukać, uderzać przedmiotami, otwierać okien, wychylać się prze okna 

 Przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych ( np. nóż, 

scyzoryk, łańcuchy, kastety itp.) 

 Niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną. 

 uczniowie maja zakaz wnoszenia sprzętu nagrywającego typu kamer, itp. 

 uczniowie maja zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji. 

 

 

 

 

 

 



§2 

Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania 

zajęć i po ich zakończeniu. 

1. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania 

tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.   

3. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.  

4. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii powinni przebywać w bibliotece.  

5. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły, uczniowie wychodzą na zewnątrz 

pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela.  

a) Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły (wycieczki, 

rajdy, biwaki, kino, inne).  

b) Nauczyciel ponosi za uczniów całkowitą odpowiedzialność.  

c) Co najmniej 1 dzień przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” zgodnie z 

regulaminem wycieczek.  

6. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do regulaminu wycieczki i regulaminu miejsc w których 

przebywa.  

7. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą 

odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.  

8. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych 

przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków ( uwaga: leki mogą być używane tylko w 

przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).  

9. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę 

pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w sanitariatach. 

 10. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.  

11. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są 

zachować spokój, podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną. 

12. Podczas lekcji obowiązuje zakaz konsumowania posiłków i korzystania z telefonów 

komórkowych. 

 

 

 

 

 



 

§3 

Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego. 

1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem pomieszczeń 

gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą, a także pod 

nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki i pracowni szkolnych oraz zasad korzystania ze 

sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są w odrębnych regulaminach. 

 3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce 

naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z 

przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

4. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego 

zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni 

opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.  

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne rzeczy pozostawione w szatni. 

6. Nauczyciele korzystający z pracowni komputerowej, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

pracowni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział II 

Procedury i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa. 

§1 

1. Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem 

pracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt w  e-dzienniku lekcyjnym w rubryce: „temat”.  

2. Lekcje: 

 Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej pracowni powinno być zgodne z zasadami bhp i z 

regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.  

a) Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel  

b) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 

edukacyjnych.  

c) Każda lekcja powinna rozpocząć się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania 

nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym.  

d) Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.  

e) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od 

temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.  

f) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.  

g) W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych, zgłasza 

ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczniów).  

h) Uczniów, którzy muszą koniecznie skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.  

i) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O 

zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§2 

Przerwa między lekcjami. 

1.Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na korytarz szkolny.  

2.Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z 

grafikiem dyżurów.  

3. Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel- zastępca 

wyznaczony przez dyrektora szkoły.  
4. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 

korzystanie z toalety, biblioteki. 

5. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników 

szkoły.  

6 . Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie 

szkoły (złamanie tego punktu regulaminu to zabranie, sprzętu i przekazanie rodzicom lub prawnym 

opiekunom). Przedmioty w/w uczeń przynosi na własną odpowiedzialność.  

7. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw.  

8. Uczeń spędza przerwę poza salą lekcyjną na korytarzu, gdzie przebywa pod opieką nauczycieli 

dyżurujących.  

9. W czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba, że przebywa z nimi 

nauczyciel.  

10. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia przy drzwiach 

ze względu na otwieranie się ich na zewnątrz.  

11. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach- spokojnie wchodzą i 

schodzą zawsze prawą stroną.  

12. Wszelkie problemy wynikłe podczas przerwy z rówieśnikami, zauważone sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu (pęknięta szyba, rozlana na podłodze ciecz, uszkodzona powierzchnia podłogi, 

wystający przewód elektryczny itp.) uczeń zgłasza dyżurującemu nauczycielowi na korytarzu.  

13. Zabrania się zapraszania do budynku szkoły oraz na jej teren osób postronnych ( koleżanek, 

kolegów oraz innych osób) nie będących uczniami ZSE w Toruniu, a o obecności postronnych osób 

niezwłocznie uczeń informuje nauczyciela dyżurującego, dyrektora szkoły, wicedyrektora, pedagoga. 

14. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika uczeń natychmiast zgłasza dyżurującemu 

na korytarzu nauczycielowi , dyrektorowi, pedagogowi.  

15. Do szkoły nie wolno przynosić oraz bawić się na przerwach niebezpiecznymi przedmiotami, np. 
ostrymi przedmiotami ( nóż, scyzoryk), petardami, lufkami, kapiszonami itp.  

16. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi, odprężeniu; w szczególności w czasie 

przerwy międzylekcyjnej uczeń nie powinien:  

 - wychodzić poza teren szkoły, 

 - niszczyć mienia szkoły (kopać i trzaskać drzwiami, niszczyć ozdoby , dewastować toalety);  

 - brać udział w niebezpiecznych bójkach,  

 - hałasować (krzyki, piski, gwizdy) śmiecić, pluć na podłogę, rzucać resztki jedzenia;  

 - kopać piłek, butelek i innych przedmiotów;  

 - biegać po korytarzach i klatkach schodowych;  

 - siadać na parapetach, wychylać się przez okna ;  

 - siadać na schodach, półpiętrach, korytarzach (blokować drożność dróg ewakuacyjnych);  

 - chować się i przebywać bez potrzeby w WC, i innych miejscach szkoły; 

 - zachowywać się niestosownie, arogancko wobec nauczycieli, pracowników szkoły,  

 rówieśników;  

 - inicjować lub podżegać do konfliktów, bójek między uczniami, robić złośliwych żartów, 

przezywać, podstawiać nogi kolegom , koleżankom itp.;  

 - podczas zimy nie wolno wnosić na teren szkoły śniegu, rzucać nim w kolegów;  



 - palić papierosów i używać środków odurzających.  

18. W pomieszczeniach sportowych uczniowie w czasie przerwy przebywają w szatni , by założyć 

strój sportowy. Zachowują się zgodnie z zasadami BHP.  

19. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę uczniowie niezwłocznie ustawiają się pod drzwiami 

sali, w której zaplanowana jest lekcja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział  III 

 

§1 

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia ( bójka, pobicie): 

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 dyrektora szkoły a w razie jego nieobecności 

wicedyrektora oraz pedagoga 

4. Wychowawca klasy, 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. 

5.  O przebiegu zdarzenia informowany jest   dyrektor szkoły oraz rodzice ucznia. 

6. Wychowawca we współpracy z pedagogiem ( psychologiem) 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. 

§2 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji  

stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych: 

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

uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy lub 

dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga / dyrektora / innego nauczyciela  o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez  innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do 

gabinety pedagoga szkolnego. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie 

bezpieczeństwa pozostałym uczniom  poprzez wyprowadzenie ich z klasy do biblioteki. 



4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie 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. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/  w celu 

dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

8. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej 

współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

                                                                        §3 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa: 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o zdarzeniu.                                               

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi     

       szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,  

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest                

nikomu znana. 

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z   

            przestępstwa i przekazuje je Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa       

            noża i  uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

§4 

Procedura postępowania w przypadku posiadania lub używania przez ucznia niebezpiecznych 

narzędzi, przedmiotów na terenie szkoły zagrażających życiu i zdrowiu ( np. nóż, scyzoryki, 

łańcuchy, kastety itp.) 

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

ucznia niedozwolonego narzędzia, przedmiotu, nakazuje oddanie go i podejmuje działanie 

zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w gabinecie 

dyrektora szkoły lub   pedagoga. 



2. W przypadku zauważenia przez ucznia niebezpiecznego narzędzia u drugiego ucznia,  uczeń 

ten powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a w przypadku jego nieobecności do 

wicedyrektora i pedagoga szkolnego. 

3. Uczeń ma obowiązek oddania niebezpiecznego przedmiotu, narzędzia nauczycielowi  który 

dostrzegł dany przedmiot, narzędzie niebezpieczne u danego ucznia. 

4. Jeżeli uczeń nie chce oddać narzędzia, przedmiotu nauczyciel interweniujący natychmiast 

powiadamia dyrektora szkoły a w razie jego nieobecności wicedyrektora i pedagoga 

szkolnego. 

5. Wychowawca, pedagog bądź dyrektor odbiera niebezpieczne narzędzie, przedmiot, 

przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, 

pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informuje o sposobie kary ujętej w statucie 

szkoły.  

6. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do 

szkoły i oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Procedury postępowania nauczyciela podczas wypadku. 

§1 

Postępowanie w razie wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły lub placówki 

regulują przepisy:  

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 

stycznia 2003roku, Nr 6, poz.69). 

 

Procedury postępowania :  

 

 Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, jest 

zobowiązany do podjęcia czynności ograniczającej skutki zdarzenia:  

 udziela wymaganej pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia ją poprzez wezwanie 

pogotowia/lekarza (jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest 

natychmiastowa pomoc medyczna) oraz informuje dyrektora szkoły;  

 upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może uczestniczyć w 

dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu;  

 powiadamia o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia. W 

przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub niemożliwości ich przybycia do 

placówki zapewnia poszkodowanemu bezpieczny powrót do domu lub przejazd do lekarza (na 

koszt rodzica);  

 nauczyciel lub pracownik szkoły informuje rodzica (prawnego opiekuna) o zdarzeniu, 

udzielonej przez szkolę pomocy oraz wskazuje na przejęcie dalszej opieki nad 

poszkodowanym;  

 jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin;  

 nauczyciel powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 

placówką. Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką w 

danej chwili jest niemożliwe, powiadamia pracownika szkoły, z którym ma kontakt i który 

może przekazać informacje dyrektorowi szkoły;  

 jeżeli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki ,wszelkie decyzje podejmuje kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego. 

§1 

1. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na 

terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję 

- tel. 997 lub 112. Powiadomić dyrektora szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia 

odpowiednie służby; w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje 

działania leżące w gestii dyrektora.  

2. Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest 

pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa 

do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.  

3. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.  

4. Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może 

doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z 

zagrożonego miejsca.  

5. Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:  

a) Rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany 

przedmiot).  

b) Treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;  

c) Numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia.  

d) Opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.  

6. Zasady zachowania się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:  

a) Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, stosujemy się do poleceń Policji.  

b) Jak najszybciej oddalamy się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informujemy o 

zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. 

c) Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udajemy się do wyjścia, zgodnie ze 

wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.  

PODSUMOWUJĄC – PAMIĘTAJ 

Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę. Zawsze stosuj się do 

poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą. Jeżeli nie podjęto działań 

zapobiegawczych powiadom stosowne służby. Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów 

niewiadomego pochodzenia pozostawionych bez opieki. 

 



 

Rozdział V 

§1 

Procedury pożarowe  

1. Podstawa prawna  

 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Art.4. ust.1 Właściciel budynku, 

obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany:  

 

1. Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie, bezpieczeństwo i 

możliwość ewakuacji. 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

2. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową dla ponad 50 osób będących 

ich stałymi użytkownikami, niezakwalifikowana do kategorii ludzi ZL IV, powinien co 

najmniej raz w roku przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków 

ewakuacji.  

3. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowego komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o 

których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem 

4. Inne miejscowe zagrożenie jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i 

naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie 

dla życia i zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie 

skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Np. awaria instalacji gazowej, 

zamach terrorystyczny, katastrofa budowlana itp.  

 

Każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenie ma obowiązek poinformować dyrektora, gdy nie ma w 

pobliżu przełożonego, a zwłoka byłaby niekorzystna zarządzić ewakuację.  

 

Nie należy zwlekać z alarmowaniem straży pożarnej i ogłoszeniem ewakuacji. 

2. Zasady prowadzenia ewakuacji 

 
Ewakuację prowadzi się w każdym przypadku poprzez wyjście z danego pomieszczenia-dalej przez 

pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zgodnie z oznakowaniem kierunków ewakuacji (ostateczna 

decyzja dotycząca kierunku ewakuacji należy do opiekuna grupy i zależy od zaistniałej sytuacji, 

niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem określonym przez znaki ewakuacyjne).  

Po zarządzeniu ewakuacji nauczyciele i pozostały personel szkoły znajdujący się w 

pomieszczeniu budynku ma za zadanie:  

 

1. Otworzyć drzwi na drogach komunikacji ogólnej i ewakuacyjne zapasowe,  

2. Wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, które stwarzają zagrożenie,  

3. Kierować ewakuacją.  

 

Nauczyciele, pod których opieką przebywają uczniowie mają za zadanie zająć się jedynie tą 

grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem.  



 

Zobowiązuje się nauczycieli do zdyscyplinowania grup, z którymi prowadzą zajęcia w chwili 

ogłoszenia alarmu, sprawdzania obecności uczniów na początku lekcji. Opuszczając sale lekcyjne nie 

zabieramy żadnych rzeczy ze sobą, pozostawiamy drzwi do pomieszczeń zamknięte (nie na klucz), 

okna również powinny być zamknięte. Nauczyciel opiekun grupy zabiera ze sobą dziennik lekcyjny. 

Po opuszczeniu obiektu nauczyciel udaje się z grupą uczniów na boisko szkolne ustawia się w 

dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa pozostaje na miejscu razem z nauczycielem, 

opiekunem do czasu wydania odpowiednich decyzji przez dyrektora, inspektora bhp (DAR- dowódca 

akcji ratowniczej). 

W czasie ewakuacji należy kierować się zaistniałą sytuacją przy zachowaniu poniższych zasad:  

 

1. Nie przeciskać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi,  

2. Izolować pomieszczenia, w których powstał pożar od pozostałych przez zamknięcie drzwi,  

3. W pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń, gdzie występuje realne zagrożenie 

dla życia i zdrowia oraz osoby niepełnosprawne,  

4. Na poszczególnych odcinkach całej drogi ewakuacji nadzorować ewakuację,  

5. Nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruchu, względnie paniki,  

6. Zachować spokój i opanowanie,  

7. Łagodzić powstającą sytuację napięciowo-nerwową,  

8. Nie dopuszczać do powracania pracowników i uczniów w poprzednie miejsca,  

9. W przypadku zaginięcia osoby natychmiast zgłosić ten fakt pierwszemu napotkanemu strażakowi 

pytając go o nazwisko,  

10. Udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej i lekarskiej,  

11. Podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą,  

12. W przypadku konieczności ratowania lub samoratowania się z zadymionego pomieszczenia należy 

pamiętać, że najmniejsze zadymienie występuje przy posadzce trzeba więc pełzać lub czołgać się i 

głowę trzymać jak najniżej.  

 

 Ważne: 

Każdorazowo należy sporządzić notatkę, w której zawarte będą informacje 

dotyczące: miejsca, czasu, osób i okoliczności zdarzenia oraz podjętych 

działań przez nauczyciela; 

 

TELEFONY ALARMOWE 

 

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 

998 – STRAŻ POŻARNA 

997 – POLICJA 

112 – TELFON ALARMOWY 



 

WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA (TERRORYSTY) DO SZKOŁY 

I. 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.  

1.  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  

2.  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  

3.  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  

4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów 

mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić 

napastnika do wejścia  

5.  Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - 

w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji  

6.  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  

7.  Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 

który może zostać zauważony przez napastników  

8.  Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca 

cień i może zostać zauważone przez napastników  

9.  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  

10.   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  

11.  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  

12.  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  

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  


