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I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 wrzesnia o systemie oswiaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.2572 ze
zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.
191 i 1198)

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 póz230 z pózniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o postepowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz. U. 1997 nr 88 poz.553

Ustawa z dnia 26 maja 1971r. Kodeks wykroczen Dz. U. 1971 nr 12 poz.114

Ustawa z dnia 20 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004 nr 64 posz393

Ustawa z dnia 14.06. 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U.
1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2005
nr179 poz. 1485

Ustawa z dnia 26.10.1982r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
1982r. Nr 35, poz. 228 z pózn. zm. Dz. U. 2002r. Nr 11, poz.109 i Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz.473 i Nr ll5,poz.793)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493)

Ustawa z 9.11.1995r. o ochronie przed nastepstwami uzywania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz.55)

Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r.
Nr 111, poz.535) Ustawa z dnia 6 kwietnia l990r. o Policji (Dz. U. r30,poz.l79
ze zm.)

Uchwała nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie
działania administracji rzadowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodziezy niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w przedszkolach,
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szkołach i oddziałach ogólnodostepnych łub integracyjnych - Dz. U. 2005 w 19
poz.167 (nowe okno)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych - Dz. U. 2007 nr 83 poz.562; Dz. U. 2004 ar 169 poz. 1768 (nowe
okno)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowych form działalnosci wychowawczej i zapobiegawczej
wsród dzieci i młodziezy zagrozonych uzaleznieniem – Dz. U 2003 nr 26 poz.226

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. 2008 ar 11 poz.l14;
Dz. U. 2002 nr 3 poz. 28

Rozporzadzenie Ministra Edukacja Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz.69)

Zarzadzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2003 w sprawie
metod i form wykonywania zadan przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestepczosci nieletnich

Statut Liceum Ogólnokształcacego z Oddziałami Dwujezycznymi
im. A. Mickiewicza w Piastowie
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II. Postanowienia ogólne:

Ilekró w niniejszym dokumencie mówi sie o Szkole, nalezy przez to rozumié
Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujezycznymi im. A. Mickiewicza
w Piastowie.

Czynnosciami realizowanymi w trakcie procedur kieruje dyrektor placówki,
wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Spis procedur znajduje sie: w gabinecie dyrektora szkoły, w gabinetach
wicedyrektorów oraz w gabinecie pedagoga/psychologa.

Celem ponizszych procedur i zasad postepowania jest zapewnienie zdrowia
i bezpieczenstwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów
przebywajacych w szkole w sytuacji zagrozen wewnetrznych i zewnetrznych.

Osoby odpowiedzialne za zarzadzanie procedurami: dyrektor szkoły,
wicedyrektor, pedagog szkolny, kierownik administracji, wychowawcy,
nauczyciele.
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III. PROCEDURY

Procedura postępowania w przypadku zagrozenia pozarem, wybuchem
i zatruciem.

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będacy swiadkiem zdarzenia, ustala
podstawowe okolicznosci zagrozenia i ocenia wstepnie jego mozliwe skutki.

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynnosci majace na celu
odizolowanie uczniów od zródła zagrozenia i w razie potrzeby udziela pierwszej
pomocy osobom uczestniczacym w zdarzeniu.

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora
szkoły oraz kierownika do spraw gospodarczych.

4. Dyrektor szkoły lub upowazniona przez niego osoba zawiadamia o zdarzeniu
odpowiednie służby ratunkowe (policje, straż pozarną, pogotowie ratunkowe).

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizuja ewakuacje
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Procedura postępowania w przypadku zauwazenia na terenie szkoły osób
niepożdanych, zachowuj̇cych się niewłasciwie lub zwierżt zagrazaj̇cych
bezpieczenstwu uczniów.

1. Zwierze bez opieki własciciela na terenie szkoły.

a) Nauczyciel lub pracownik szkoły będacy swiadkiem zdarzenia izoluje
uczniów od zwierzecia (uczniowie nie wychodza z klasy, a gdy sa na
boisku na polecenie nauczycieli wracaja do budynku szkoły).

b) Nauczyciel lub pracownik szkoły będacy swiadkiem zdarzenia
zawiadamia dyrektora szkoły.
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c) Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona wzywa Straz
Miejska, ewentualnie służby weterynaryjne.

2. Osoby trzecie bezzasadnie przebywajace na terenie szkoły lub osoby
zachowujace sie niewłasciwie na terenie szkoły

a) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził fakt
bezzasadnego przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie
jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora szkoły.

b) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłasciwe
zachowanie osoby trzeciej przebywajacej w szkole stosuje słowne
upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu
i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.

c) W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policje.

Procedura postępowania w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia mienia
szkolnego

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będacy swiadkiem zdarzenia
podejmuje interwencje majaca na celu powstrzymanie dalszych działan
sprawców, a nastepnie powiadamia wychowawce lub pedagoga.

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzajaca uszkodzenie
mienia ustala podstawowe okolicznosci zdarzenia, a nastepnie informuje
wychowawce lub pedagoga.

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecnosci pedagog przeprowadza
rozmowe dyscyplinujaca ze sprawca zdarzenia, ustala sposób jego ukarania
i sporzadza notatke w dokumentacji pedagoga.

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy
i przekazuje sprawe kierownikowi gospodarczemu, który ustala sposób
i termin naprawienia szkody.
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5. W przypadku stwierdzenia duzej szkody pedagog w porozumieniu
z dyrektorem szkoły podejmuje decyzje o zawiadomieniu policji.

Procedura postępowania w przypadku kradziezy na terenie szkoły

1. Nauczyciel prowadzacy zajecia lub wychowawca, po otrzymaniu
informacji o kradziezy, przeprowadza z poszkodowanym i swiadkami
rozmowe w celu ustalenia okolicznosci zdarzenia oraz sporzadza w tej
sprawie notatke.

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzajace do zwrotu skradzionego
mienia poszkodowanemu, z wyłaczeniem jednak przeszukania
domniemanego sprawcy.

3. Nauczyciel, który podjał wstepna interwencje, przekazuje informacje
o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy,
a w przypadku jego nieobecnosci pedagogowi.

4. Wychowawca i pedagog, jezeli istnieje taka koniecznoś, kontynuuja
wyjasnianie okolicznosci zdarzenia.

5. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca i pedagog przeprowadza
rozmowe ze sprawca zdarzenia oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje
informacje o ustalonych okolicznosciach zdarzenia, ustalenie formy
i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz sposób dalszego postepowania
i konsekwencji.

6. Wychowawca i pedagog przeprowadza rozmowe z poszkodowanym
i jego rodzicami przekazujac ustalenia podjete podczas spotkania ze
sprawca i jego rodzicami.

7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu
z dyrektorem szkoły podejmuja decyzje o zawiadomieniu policji. O tym
fakcie informuja rodziców poszkodowanego i sprawcy.
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Postanowienia dodatkowe

a) Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartosciowe, np. telefony komórkowe,
bizuterie, pieniadze, urzadzenia teleinformatyczne, rowery itp.

b) Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione sa w szatni
i zamykane na klucz, a uczniowie nie moga podczas lekcji wchodzí do szatni.

Procedura postępowania w przypadku zauwazenia u ucznia
niebezpiecznego narzędzia, przedmiotu lub substancji

Za przedmioty niebezpieczne uwaza sie: scyzoryki i noze, łancuchy, maczety,
szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki, fajerwerki oraz substancje
chemiczne, łatwopalne, wybuchowe i zrace; narkotyki, alkohol, nikotyne, leki
psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest swiadkiem posiadania
przez ucznia niedozwolonego narzedzia lub substancji, prosi go
o odłozenie niebezpiecznego przedmiotu i odejscie na bezpieczna
odległoś i podejmuje działanie zmierzajace do jego zabezpieczenia
(zachowujac srodki ostroznosci deponuje w sekretariacie, gabinecie
pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje sie
przedmiot przed dostepem innych uczniów).

2. Jezeli uczen nie chce oddá przedmiotu lub substancji, nauczyciel
interweniujacy natychmiast powiadamia dyrektora szkoły, a dyrektor
szkoły uzasadnionych sytuacjach zawiadamia policje.

3. Wychowawca i pedagog przeprowadza rozmowe z uczniem i rodzicami
wyjasniajac przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczajac
o grozacym niebezpieczenstwie oraz informujac o dalszym postepowaniu
i konsekwencjach.

4. Jezeli jest to prawnie mozliwe, wychowawca lub pedagog oddaje
przedmiot rodzicom oraz sporzadza notatke w dokumentacji pedagoga
szkoły.
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Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej
ucznia

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia: gorączka, dolegliwosci zoładkowe,
dolegliwosci bólowe, dusznosci, krótkotrwałe omdlenia i zasłabniecia.

1. Nauczyciel prowadzacy zajecia lub nauczyciel dyzurujacy dokonuje
wstepnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opieke i udziela pierwszej
pomocy, a w razie potrzeby - poprzez wyznaczonego ucznia - wzywa
pielegniarke szkolna, a w przypadku jej nieobecnosci- dyrektora szkoły.

2. Pielegniarka okresla stan zdrowia ucznia i w razie koniecznosci informuje
rodziców ucznia oraz ustala dalsza opieke nad uczniem. W sytuacji
nieobecnosci pielegniarki, gdy istnieje obawa, ze zagrozone jest zdrowie
lub zycie ucznia, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia
dyrektora szkoły i rodziców ucznia.

3. W przypadku nieobecnosci pielegniarki, nauczyciel powiadamia o
zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia.
Osoba odbierajaca informacje powiadamia wychowawce i rodziców oraz
ustala sposób odebrania ucznia ze szkoły przez rodzica.

4. Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub, jesli jest to konieczne -
przyjazdu pogotowia ratunkowego - uczen pozostaje pod opieka
nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

5. Jeśli uczen odczuwa niedyspozycje zdrowotna w pierwszej kolejnosci
powinien zgłosí się do pielegniarki szkolnej, nastepnie do wychowawcy,
wychowawcy pomocniczego, wicedyrektora i dyrektora.

6. Ucznia niepełnoletniego, który zle się czuje moze odebrać ze szkoły tylko
rodzic lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia z rodziny (babcia,
dziadek, ciocia itp.)

7. Jeśli jest konieczne przewiezienie ucznia do szpitala:

• a) uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy rodzic;

• b) w przypadku niemoznosci udziału rodzica, uczniowi w drodze
do szpitala towarzyszy (w kolejnosci dyspozycyjnosci): pedagog,
psycholog, wychowawca, wychowawca pomocniczy lub
wyznaczony przez dyrektora inny pracownik szkoły.
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8. Nauczyciel- swiadek dokonuje wpisu w ksiedze wypadków, znajdujacej
sie na portierni szkolnej.

Procedura postępowania w sytuacji wypadku, któremu uczen uległ na
terenie szkoły w godzinach zajęć szkolnych lub poza terenem szkoły.

Wypadek ucznia: nagłe zdarzenie powodujace uraz, wywołane przyczyna
zewnetrzna, które nastapiło w czasie pozostawania ucznia pod opieka szkoły: na
terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjscia pod opieka
nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

1. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) bedacy swiadkiem wypadku
niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opieke, udziela pierwszej pomocy,
wzywa pielegniarke szkolna, a w razie zagrozenia zdrowia i zycia wzywa
pogotowie ratunkowe.

2. Nauczyciel lub pielegniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia
rodziców ucznia, a w przypadku ciezkiego wypadku - równiez dyrektora
szkoły.

3. Rodzic ucznia powinien niezwłocznie przybý do miejsca, w którym
przebywa dziecko i odebrá je, a wrazie koniecznosci - jechá z nim do
szpitala.

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemoznosci ich przybycia -
uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy jeden z opiekunów osoba
wyznaczona przez dyrektora szkoły, a w sytuacji wypadku podczas
wycieczki - jeden z opiekunów.

5. Nauczyciel - świadek dokonuje wpisu w ksiedze wypadków, znajdujacej sie
na portierni szkolnej.

6. Jezeli wypadek został spowodowany niesprawnoscią techniczna
pomieszczenia lub urzadzen, miejsce wypadku pozostawia sie nienaruszone
i wyprowadza pozostałych uczniów z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza
je do czasu dokonania ogledzin lub wykonania szkicu przez zespół
powypadkowy.

7. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, w którego skład wchodza:
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A. pracownik słuzby BHP (jako przewodniczacy);

B. społeczny inspektor pracy;

C. w składzie zespołu moze uczestniczý przedstawiciel organu
prowadzacego, kuratora oswiaty lub Rady Rodziców (zaleznie od rangi
wypadku).

8. Zespół przeprowadza postepowanie powypadkowe i sporzadza
dokumentacje powypadkowa, w tym protokół powypadkowy.

9. O kazdym wypadku dyrektor szkoły lub upowazniony przez niego
pracownik szkoły zawiadamia:

A. rodziców;

B. pracownika słuzby BHP;

C. społecznego inspektora pracy;

D. organ prowadzacy szkołe.

10. O wypadku smiertelnym, ciezkim i zbiorowym dyrektor szkoły (lub
upowazniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie prokuratora,
policje i kuratora oswiaty.

11. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły (lub
upowazniony przez niego pracownik) zawiadamia niezwłocznie
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

12. Jeśli wypadek zdarzyłby sie w godzinach wieczornych, gdy nie ma
dyrektora szkoły, nauczyciel decyduje sam o postepowaniu. W kazdym
trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe oraz telefonicznie
dyrektora, nastepnie zawiadamia rodziców;

13. Jezeli wypadek zdarzył się w czasie wyjscia, imprezy poza terenem szkoły,
wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki
i odpowiada za nie.
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Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie
wykwalifikowana pielegniarka szkolna.

2. Pod nieobecnoś wykwalifikowanej pielegniarki szkolnej pomocy
uczniom udzielaja nauczyciele, którzy przeszli kurs udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej (nauczyciel edukacji dla bezpieczenstwa
i nauczyciele wychowania fizycznego), wychowawca klasy, nauczyciel
prowadzacy zajecia lub inny pracownik szkoły.

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nieposiadajacych
kwalifikacji medycznych ogranicza sie do wykonania opatrunku
zabezpieczajacego, ułozenia ucznia w odpowiedniej pozycji, wykonania
sztucznego oddychania oraz masazu serca - niedopuszczenia do sytuacji
zagrozenia zycia.

4. Podanie jakiegokolwiek doustnego srodka farmakologicznego jest
dopuszczalne tylko i wyłacznie po konsultacji z rodzicem ucznia lub
lekarzem.

5. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzacego w tym
samym czasie zajecia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuncze z
wieksza grupa uczniów, jest on zobowiazany do ustalenia opiekuna dla
pozostałych uczniów. NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ RESZTY
UCZNIÓW BEZ OPIEKI.

6. W przypadku małej skutecznosci udzielanej pomocy, nalezy
bezzwłocznie poinformowá dyrektora szkoły. Dyrektor lub upowazniona
przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców ucznia oraz, w razie
koniecznosci, pogotowie ratunkowe.

7. Po przybyciu do szkoły rodzice lub lekarz pogotowia ratunkowego
przejmuja odpowiedzialnoś za ucznia. Szkoła udziela tym osobom
wszelkiej koniecznej pomocy.
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Procedura postępowania w sytuacji wagarowania i/lub powtarzaj̇cych się
nieusprawiedliwionych nieobecnosci na lekcjach

1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji
lub całych dni bez usprawiedliwienia informuje rodzica o absencji i ustala
przyczyne nieobecnosci.

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami ucznia wychowawca
wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopie zachowuje.

3. Wychowawca przeprowadza rozmowe z uczniem i jego rodzicami
i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym. Rozmowa ma na celu
przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajé lekcyjnych,
formie ukarania ucznia oraz zobowiazanie rodziców do wiekszej kontroli
nad dzieckiem. Jezeli został przez sad przydzielony kurator, wychowawca
powiadamia o powyzszej absencji ucznia równiez kuratora, a fakt odbycia
rozmowy odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

4. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia lub braku
zainteresowania ze strony rodziców, wychowawca, pedagog
w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuja inne, przewidziane
w statucie działania wychowawczo - dyscyplinujace.

Procedura postępowania w sytuacji oddalenia się ucznia od grupy w czasie
wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza miejscem
zamieszkania

1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okolicznosci oddalenia

i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:

a) poza miejscem zamieszkania - poszukiwanie podejmuje kierownik

wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu;

b) w miejscu zamieszkania - opiekun grupy telefonicznie informuje

dyrekcje szkoły, która deleguje osobe do doprowadzenia grupy do szkoły,



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. MICKIEWICZA W PIASTOWIE

str. 16

a opiekun podejmuje poszukiwania.

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:

a) wyjasnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji;

b) uswiadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania;

c) jesli oddalenie było nieswiadome, przypomina regulamin
wycieczki i udziela uczniowi upomnienia;

d) jesli oddalenie było swiadome- przypomina regulamin wycieczki
i informuje ucznia o wszczeciu wobec niego statutowych czynnosci
dyscyplinujacych;

e) informuje rodziców.

3. Jeśli poszukiwania ucznia sa bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy
informuje policje, dyrektora szkoły i rodziców.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów
(w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku (z pózniejszymi zmianami)
o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U z dn. 30 stycznia 1996 r.) na terenie szkoły obowiazuje
bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

1. Kazdy pracownik szkoły, który zauwazy ucznia, który pali papierosa
(w tym papierosa elektronicznego) wzywa go do zaprzestania palenia
i powiadamia o danym fakcie wychowawce ucznia lub pedagoga.

2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) uruchamia procedure
zwołania komisji dyscyplinarnej. Wzywa do szkoły rodziców ucznia
i przekazuje im informacje o fakcie palenia papierosów przez dziecko.
Rozmowa odbywa sie w obecnosci pedagoga i dyrektora/wicedyrektora
szkoły. Rodzic zobowiazuje sie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
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i bezwzglednego przestrzegania przez ucznia statutu szkoły. Pedagog
sporzadza kontrakt ze szczególnym uwzglednieniem jego warunków (z
mozliwoscią skreslenia z listy uczniów LO z Oddziałami Dwujezycznymi
w Piastowie w przypadku powtórzenia karalnego czynu na terenie szkoły),
który podpisuje uczen i jego rodzice. Fakt ten wychowawca w postaci
uwagi i podjetych zobowiazan odnotowuje w dzienniku elektronicznym
w panelu uwagi.

3. Pedagog przeprowadza rozmowe profilaktyczno-ostrzegawcza z uczniem
i rodzicami; proponuje rodzicom udanie sie z uczniem do specjalisty
w celu uzyskania pomocy.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, ze na terenie szkoły
znajduje się uczen pod wpływem alkoholu ḃdz srodków psychoaktywnych

1. Powiadamia wychowawce klasy (w przypadku jego nieobecnosci,
pedagoga lub dyrektora).

2. Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze wzgledów bezpieczenstwa zostawia
go pod opieka pracownika szkoły.

3. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który z kolei
powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o koniecznosci odebrania
dziecka ze szkoły.

4. W sytuacji gdy narkotyki badz alkohol sa zagrozeniami dla zdrowia
ucznia, dyrektor powiadamia pielegniarke, a ta z kolei decyduje
o wezwaniu lekarza, który podejmuje decyzje o dalszym postepowaniu
z chorym.

5. W przypadku odmowy współpracy rodziców lub niemoznosci
skontaktowania sie z nimi, dyrektor szkoły wzywa policje, która moze
przewieź ucznia do policyjnych pomieszczen dla osób zatrzymanych na
czas niezbedny do wytrzezwienia.

6. Nastepnie nauczyciel lub wychowawca klasy rozpoczyna procedure
dyscyplinujaca zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły
znajduje się uczen bęḋcy pod wpływem alkoholu lub srodków
psychoaktywnych.

Działania interwencyjne- nauczyciel:

1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawce klasy;

2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze wzgledów bezpieczenstwa nie
pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie bedzie zagrozone
jego zycie ani zdrowie; korzysta z pomocy pielegniarki szkolnej;

3. jesli wymaga tego sytuacja - wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu
trzezwosci lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

4. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których
zobowiazuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice
odmówia odebrania dziecka, albo niemozliwy jest z nimi kontakt
telefoniczny - o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do
placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu
zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najblizsza jednostke policji, gdy rodzice
ucznia bedacego pod wpływem alkoholu lub srodków psychoaktywnych-
odmawiaja przyjscia do szkoły, a jest on agresywny, badz swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraza zyciu lub zdrowiu
innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzezwosci, policja ma
mozliwoś przewiezienia ucznia do izby wytrzezwien, albo do
policyjnych pomieszczen dla osób zatrzymanych - na czas niezbedny do
wytrzezwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia
niepełnoletniego ucznia w policyjnym pomieszczeniu zawiadamia sie
rodziców oraz sad rodzinny.

6. Jezeli powtarzaja się przypadki, w których uczen (przed ukonczeniem 18
lat) znajduje sie pod wpływem alkoholu lub srodków psychoaktywnych
na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiazek powiadomienia o tym
policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sadu rodzinnego. Dalszy tok
postepowania lezy w kompetencji tych instytucji.
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Procedura postępowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji
przypominaj̇cej wygl̇dem narkotyk

1. Nauczyciel zachowujac srodki ostroznosci zabezpiecza substancje przed
dostepem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest mozliwe
w zakresie działan pedagogicznych) ustalí, do kogo znaleziona
substancja nalezy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa
policje.

3. Po przyjezdzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczona substancje
i przekazuje informacje dotyczace szczegółów zdarzenia.

4. Nauczyciel-swiadek sporzadza z wydarzenia notatke służbowa.

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczen posiada przy
sobie substancję przypominaj̇ċ narkotyk

1. Nauczyciel w obecnosci innej osoby (wychowawca, wychowawca
pomocniczy, pedagog, dyrektor) ma prawo zadá, aby uczen przekazał mu
te substancje, pokazał zawartoś torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej
odziezy), ewentualnie innych przedmiotów budzacych podejrzenie, co do
ich zwiazku z poszukiwana substancja.

UWAGA! Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykoná czynnosci
przeszukania odziezy ani teczki ucznia - jest to czynnoś zastrzezona wyłacznie
dla policji.

2. O swoich spostrzezeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia sie w miejscu
zdarzenia, badz wskazanym przez nauczyciela.

3. W przypadku, gdy uczen, mimo wezwania, odmawia przekazania
nauczycielowi substancji i pokazania zawartosci teczki nalezy wezwá
policje (dyrektor , pedagog lub psycholog), która przeszukuje odziez
i przedmioty nalezace do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancje
i zabiera ja do ekspertyzy.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. MICKIEWICZA W PIASTOWIE

str. 20

4. Jezeli uczen wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiazany jest bezzwłocznie przekazá ja do jednostki
policji. Wczesniej próbuje ustalí, w jaki sposób i od kogo, uczen nabył
substancje. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporzadzajac mozliwie
dokładna notatke z ustalen wraz ze swoimi spostrzezeniami.

Procedura postępowania w sytuacji posiadania informacji, że uczen
niepełnoletni spozywa alkohol lub inne srodki w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia, uprawia nierżd, bądz przejawia inne zachowania
swiadcżce o demoralizacji

Demoralizacja: naruszanie zasad współzycia społecznego, popełnienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie sie od obowiazku szkolnego lub
obowiazku nauki, włóczegostwo, udział w działalnosci grup przestepczych (art.4
§1 ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich).

1. Nauczyciel przekazuje uzyskana informacje wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego
i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskana
informacje. Przeprowadza rozmowe z rodzicami oraz uczniem, w ich
obecnosci. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiazuje ucznia do
zaniechania negatywnego postepowania, rodziców zas bezwzglednie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej
moze zaproponowá rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej
placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jezeli rodzice odmawiaja współpracy lub nie stawiaja się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych zródeł napływaja informacje o przejawach demoralizacji
ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sad
rodzinny lub policje (specjaliste ds. nieletnich).

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostepne jej srodki
oddziaływan wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzezenie ucznia,
spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie
przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sad
rodzinny lub policje. Dalszy tok postepowania lezy w kompetencji tych
instytucji.
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6. Jezeli zachowania swiadczace o demoralizacji przejawia uczen który
ukonczył 18 lat, a nie jest to udział w działalnosci grup przestepczych czy
popełnienie przestepstwa, to postepowanie nauczyciela powinno bý
okreslone przez wewnetrzny regulamin szkoły.

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który
ukonczył 17 lat, przestepstwa sciganego z urzedu lub jego udziału w
działalnosci grup przestepczych, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu
Postepowania Karnego, dyrektor szkoły jest zobowiazany niezwłocznie
zawiadomí o tym prokuratora lub policje.

Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji przez ucznia

Zakłócenie toku lekcji - wszelkie działania uczniów uniemozliwiajace normalna
realizacje zaję dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w
stosunku do rówiesników lub nauczyciela, głosne rozmowy, spacery po sali,
brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.).

1. Jezeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala
nauczycielowi na normalna realizacje lekcji, wysyła on przewodniczacego
samorzadu klasowego lub innego wyznaczonego ucznia z informacja do
pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu
szkoły. Sekretariat zobowiazany jest do natychmiastowego
poinformowania dyrektora i pedagoga o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel
odnotowuje informacje na temat zachowania ucznia na lekcji,
w dzienniku elektronicznym, w panelu uwagi.

2. Pedagog szkolny zobowiazany jest do udania sie do sali wskazanej przez
nauczyciela i ustalenia przeszkadzajacych uczniów, a w razie
koniecznosci do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrebnego pomieszczenia
np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu
dyrektora.

3. Pedagog wraz z wychowawca podejmuje działania wychowawczo-
dyscyplinujace wobec uczniów, którzy przeszkadzali w prowadzeniu
zajé. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowe i ustala
konsekwencje zachowania w zaleznosci od popełnionego wykroczenia.
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4. Jezeli uczen w razacy sposób naruszył zasady obowiazujace w szkole,
pedagog powiadamia dyrektora szkoły a wychowawca wzywa rodziców
do natychmiastowego przybycia do szkoły.

5. Nie nalezy zakłócá toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom,
których uczniowie popełnili wykroczenie).

Procedura postępowania w sytuacji wysṫpienia aktów przemocy i agresji
w szkole

Zdarzenia i zachowania agresywne:

• grozby i zastraszanie;

• naruszenie godnosci osobistej (ublizanie, wyszydzanie, rozpowszechnianie
kłamstw słownie lub w internecie, obrazliwe napisy, osmieszanie,
obmawianie, manipulacja zwiazkami przyjazni; naruszenie nietykalnosci
cielesnej poprzez uderzenie, kopniecie, popychanie, przewrócenie itp.);

• rozboje i wyłudzenia.

1. Postępowanie gdy stronami zdarzenia ṡ uczniowie:

a) nauczyciel stara sie doprowadzí do przerwania incydentu, w razie
potrzeby wzywa pomoc;

b) udziela pomocy poszkodowanym, powiadamia pielegniarke szkolna,
która w razie potrzeby wzywa pogotowie;

c) nauczyciel izoluje sprawce czynu, pozostawiajac go pod opieka
pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela;

d) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i sporzadza notatke służbowa;

e) dyrektor powiadamia rodziców uczniów bioracych udział w zdarzeniu;

f) w przypadku odmówienia współpracy przez rodziców lub niemoznosci
skontaktowania sie z nimi dyrektor powiadamia policje;

g) dyrektor ustala okolicznosci i swiadków zdarzenia oraz zabezpiecza
ewentualne slady i dowody w celu przekazania ich policji.
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2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia ṡ nauczyciel i uczen:

a) nauczyciel powiadamia pedagoga szkoły i pozostawia ucznia (sprawce
czynu) pod jego opieka; nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora
szkoły, który informuje rodziców ucznia (uczestników zajscia);

b) w przypadku odmówienia współpracy rodziców lub niemoznosci
skontaktowania sie z nimi dyrektor powiadamia policje;

c) dyrektor ustala okolicznosci i swiadków zdarzenia, zabezpiecza
ewentualne dowody w celu przekazania ich policji;

d) w przypadku, kiedy uczen ma ukonczone 17 lat, zawiesza sie
wykonywanie wyzej wymienionych procedur i wzywa policje.

3. Postępowanie gdy stronami zdarzenia ṡ nauczyciel i rodzic:

a) nauczyciel przerywa stan zagrozenia;

b) nauczyciel prosi o obecnoś innego nauczyciela - swiadka;

c) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;

d) dyrektor ustala okolicznosci i swiadków zdarzenia i powiadamia
policje, jesli zdarzenie ma charakter drastyczny (czynna napaś).

UWAGA! Nauczyciel ma prawo do obrony koniecznej.

4. Postępowanie, gdy stronami ṡ pracownik szkoły i uczen

a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika
szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postepowanie
wyjasniajace;
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b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec
pracownika i informuje o nich rodziców ucznia;

c) dyrektor sporzadza z podjetych działan notatke potwierdzona podpisem
rodziców i dołacza do dokumentacji.

5. Postępowanie, gdy stronami ṡ rodzic (lub inna dorosła osoba
przebywaj̇ca na terenie szkoły) i uczen

a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbe przerwania zachowania
agresywnego i wstepnego rozpoznania okolicznosci zdarzenia;

b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły
o zaistniałej sytuacji;

c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania
agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policje;

d) w sytuacji wyjatkowej (zagrozenia zycia, braku
dyrektora/wicedyrektora w godzinach zajé popołudniowych w szkole)
nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policje.

Procedura postępowania wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej
w rodzinie

1. Nauczyciel, który podejrzewa, ze uczen jest ofiara przemocy domowej
informuje o tym fakcie wychowawce, a ten pedagoga.

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zaleznosci od sytuacji,
przeprowadza rozmowe z uczniem, prosi pielegniarke szkolna o pomoc
w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynnosci
zmierzajace do rozpoznania sprawy.

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowe
z rodzicami dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec
ucznia i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego
postepowania i wskazuje formy pomocy.
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4. Pedagog sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy, która podpisuja
równiez rodzice ucznia.

5. Jezeli podejrzenia potwierdzaja się lub istnieje uzasadniona obawa, ze uczen
jest ofiara przemocy, pedagog sporzadza notatke służbowa oraz informuje
policje i sad rodzinny. W przypadku rodziny objetej dozorem, o swoich
podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

6. W uzasadnionych przypadkach pedagog lub psycholog uruchamia w szkole
procedure Niebieskiej Karty.

Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia cyberprzemocy -
przemocy z uzyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Sytuacje cyberprzemocy:

a) Przemoc werbalna w sieci - wulgarne wyzywanie, ponizanie, nekanie,
osmieszanie, straszenie, szantaz.

b) Rejestrowanie filmów i zdję wbrew woli.

c) Publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdję i informacji osmieszajacych,
kompromitujacych

d) Podszywanie sie w sieci pod kogos wbrew jego woli i działanie na jego
niekorzys̨.

Ujawnienie przypadku cyberprzemocy.
Osoba zgłaszajaca fakt moze bý poszkodowany uczen, jego rodzic, inni
uczniowie, swiadkowie zdarzenia, nauczyciele.

Procedura interwencyjna:

I. Udzielenia wsparcia ofierze przemocy;

II. Zabezpieczenia dowodów i ustalenie okolicznosci zdarzenia;

III. Wyciagniecia konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad
zmiana postawy ucznia.
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Ad. Zabezpieczenie dowodów i ustalenie okolicznosci zdarzenia

1. Nauczyciel posiadajacy wiedze o zajsciu powiadamia wychowawce klasy,
który informuje o zajsciu dyrektora i pedagoga szkolnego;

2. Dyrektor i pedagog szkolny, wspólnie z wychowawca, dokonuja analizy
zdarzenia i planuja dalsze postepowanie;

3. W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki,
szczególnie na etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tozsamosci
sprawcy;

4. W przypadku złamania prawa np. grozby karalne, propozycje seksualne,
publikowanie nielegalnych tresci itp. nalezy bezwzglednie skontaktowá się
z policja. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

Postępowanie wobec sprawcy przemocy

a) Pedagog szkolny powinien przeprowadzí rozmowe z uczniem - sprawca
przemocy. Jezeli w zdarzeniu brała udział wieksza grupa uczniów, nalezy
rozmawiá z kazdym osobno;

b) Nie nalezy konfrontowá sprawcy i ofiar cyberprzemocy;

c) Nalezy powiadomí rodziców sprawcy i omówí z nim zachowanie ucznia;

d) Jeśli rodzice sprawcy odmawiaja współpracy lub nie stawiaja się do szkoły,
a uczen nie zmienił dotychczasowego postepowania, dyrektor szkoły
powiadamia o zaistniałej sytuacji sad rodzinny, szczególnie jesli istnieja inne
przejawy demoralizacji ucznia.

Zastosowanie srodków dyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy

Podejmujac decyzje o udzieleniu kary nalezy wziá pod uwage:

a) rozmiar i range szkody - czy materiał został upubliczniony w sposób
pozwalajacy
na dotarcie do niego wielu osobom, okresla to rozmiar upokorzenia, jakiego
doznała ofiara;
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b) czas trwania przesladowania - czy było to długotrwałe działanie, czy
pojedynczy incydent;

c) swiadomoś popełnionego czynu - czy działanie było zaplanowane, a sprawca
był swiadomy, ze wyrzadza krzywde;

d) motywacje sprawcy - nalezy sprawdzí, czy działanie sprawcy nie jest
działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doznane przesladowanie;

e) rodzaj rozpowszechnionego materiału.

Reagowanie wobec ofiar cyberprzemocy.

a) udzielanie wsparcia psychicznego;

b)udzielenie porady w celu kolejnych przypadków cyberprzemocy;

c) po zakonczeniu interwencji nalezy sprawdzí, czy wobec ucznia nie sa
stosowane dalsze działania odwetowe ze strony sprawcy.

Działania wobec swiadków zgłaszaj̇cych zdarzenie

a) nie nalezy upubliczniá udziału swiadków w sprawie;

b) nalezy mié na uwadze bezpieczenstwo swiadka i nie narazá go na odwet ze
strony sprawcy cyberprzemocy;

c) niedopuszczalne jest konfrontowanie swiadka ze sprawca jako metody
wyjasnienia sprawy.

Sporżdzanie dokumentacji z zajscia

a) Notatke o zajsciu sporzadza pedagog szkolny na podstawie rozmów ze
sprawca zajscia, poszkodowanym i ich rodzicami oraz swiadkami zdarzenia.
Dokument powinien zawierá datę i miejsce rozmowy, personalia osób
bioracych w niej udział i opis ustalonego przebiegu zdarzen.

b) Jezeli rozmowa przebiegała w obecnosci świadka np. wychowawcy,
powinien on podpisá notatke po jej sporzadzeniu.
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c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, nalezy je równiez
właczý do dokumentacji.

Procedura postępowania w sytuacji, gdy policja dokonuje zatrzymania
nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywaj̇cego na zajęciach w szkole

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje
sie legitymacja słuzbowa.

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji słuzbowej policjanta
celem sporzadzenia własnej dokumentacji.

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia.

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu
dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i
czynnosciach, jakie zostana wykonane w zwiazku ze sprawa np.
przesłuchanie, okazanie.

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych
o wykonanych czynnosciach i zobowiazuje ich do przybycia do szkoły,
komendy lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w czynnosciach.

6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjetych działaniach
wzgledem ich dziecka przez policje. W przypadku braku kontaktu
telefonicznego sporzadza pisemna informacje i przesyła do miejsca ich
zamieszkania.

7. W przypadku niemoznosci uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu
nieletniego, dyrektor wyznacza wychowawce, nauczyciela lub pedagoga
szkolnego do uczestnictwa w czynnosciach, które sa przeprowadzane
w szkole lub w jednostce policji.

8. Po wykonaniu czynnosci policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru
przekazuje nieletniego rodzicom. W przypadku, gdy czynnosci
wykonywane sa w obecnosci pedagoga szkolnego, po ich zakonczeniu
policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania.
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9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego
w Policyjnej Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga
szkolnego.

10. Przy realizacji czynnosci zwiazanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia
na terenie szkoły nalezy zachowá dyskrecje nie nagłasniajac sprawy.

Procedura postępowania po otrzymaniu podejrzanej przesyłki

1. Przesyłki nie nalezy otwierá.

2. Osoba, która znalazła/ odebrała podejrzana przesyłke odkłada ja na płaskiej
powierzchni i zabezpiecza miejsce/pomieszczenie przed innymi osobami.

3. Osoba ta natychmiast powiadamia Policje i Straż Pozarną.

4. Pozostaje do dyspozycji służb, udzielajac im niezbednych informacji.

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera
jakakolwiek rzecz w formie stałej lub płynnej:

 nie nalezy naruszá zwartosci przesyłki;

 umieścí cała zawartoś przesyłki w worku plastikowym a nastepnie
szczelnie
go zamkná;

 dokładnie umý rece;

 sporzadzí listę osób majacych kontakt z przesyłka;

 ddalí sie na min 10 m, a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuś;

 zamkná okna, wyłaczý urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;

Po czym poznać podejrzaṅ przesyłkę:

• stempel lub nazwisko nadawcy jest nieznane odbiorcy, nie oczekiwalismy
przesyłki z podanego miejsca;
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• brakuje nadawcy;

• jest uszkodzona;

• na opakowaniu sa nakłucia, naciecia plamy;

• z opakowania wysypuje się proszek lub wycieka nieznana substancja;

• wydziela dziwny zapach (szczególnie zwrócić uwage na zapach migdałów,
lub marcepanu);

• wydobywają się podejrzane dzwieki;

• na przesyłce znajduja się odreczne napisy w podejrzanym stylu;

 jest podejrzanie ciezka w stosunku do wymiarów („bomby listowe” waza
powyzej 50 g);

 namacalnie wyczuwane są kable, proszek, granulki lub substancja
galaretowata. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych
urzadzen multimedialnych na terenie szkoły

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie
zagrozenia bombowego:

1. Do czasu przybycia policji akcja kieruje w kolejnosci: dyrektor szkoły
/wicedyrektor, w razie ich nieobecnosci kierownik gospodarczy.

2. Na miejsce zagrozenia incydentem bombowym nalezy wezwać słuzby
pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarną, pogotowie
gazowe, pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne;

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona
dalsze kierowanie akcja.
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——————————————————————————————————-

A. Nalezy bezwzglednie wykonywá polecenia policjantów;

B. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłozenia „bomby”,
uzytkownicy pomieszczen służbowych powinni sprawdzí swoje miejsce
pracy i jego
bezposrednie otoczenie, pod katem obecnosci przedmiotów nieznanego
pochodzenia;

C. Pomieszczenie ogólnodostepne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz
najblizsze otoczenie zewnetrzne obiektu, sprawdzaja i przeszukuja osoby
wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w danej
instytucji;

D. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotyká! O ich lokalizacji nalezy
powiadomí administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo;

E. Po ogłoszeniu ewakuacji, nalezy zachowá spokój i opanowanie, pozwoli to
sprawnie i bezpiecznie opuscić zagrozony rejon;

F. Opuszczajac pomieszczenia:

• zabierz swoje rzeczy osobiste (torebki, nesesery itp.);

• pozostaw drzwi otwarte na osciez;

• zabierz dokument z lista obecnosci i sprawdz obecnoś;

G. Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego
oraz jego neutralizacja zajmuja się uprawnione i wyspecjalizowane
jednostki i komórki organizacyjne policji.

Jak powinienes zachować się po otrzymaniu informacji o podłozeniu lub
grozbie podłozenia „bomby”:

1. Podczas działan zwiazanych z neutralizacja „bomby” zastosuj sie do
polecen policji.

2. Ciekawoś moze bý niebezpieczna- jak najszybciej oddal sie z miejsca
zagrozonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrozeniu jak
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najwieksze grono osób, bedacych w strefie zagrozonej lub kierujacych
sie w jej strone.

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarzadzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj sie do
wyjscia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub
wskazaniami upowaznionych osób.

4. W przypadku właczenia parkingu dla pojazdów w strefe zagrozenia, nie
ratuj swojego samochodu- zycie jest wazniejsze.

IV. Zasady postępowania.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urżdzen
telekomunikacyjnych podczas zajęć szkolnych

1. Podczas zajé edukacyjnych obowiazuje całkowity zakaz uzywania
telefonów komórkowych (aparaty powinny bý wyłaczone lub wyciszone
i schowane).

2. Uczen moze uzywá telefonu w czasie lekcji tylko w nagłych
przypadkach po wczesniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

3. Nagrywanie dzwieku i obrazu za pomoca telefonu lub innego nosnika jest
zabronione.

4. Uczen zobowiazany jest do pilnowania swojego telefonu. Szkoła nie
ponosi odpowiedzialnosci za zgubienie lub uszkodzenie aparatu w trakcie
lekcji oraz innych zajé, a takze w czasie wyjscia poza teren szkoły.

5. Nie wolno nagrywá przebiegu lekcji oraz robí zdjé w jej trakcie bez
zgody nauczyciela. Dotyczy to nagran zarówno z telefonu, jak i innych
urzadzen multimedialnych.

6. Gdy uczen odmawia zaprzestania korzystania z urzadzenia i nadal
utrudnia prowadzenie lekcji, po jej zakonczeniu nauczyciel kieruje ucznia
na komisje dyscyplinarna.
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Zasady postępowania dyrektora, pedagoga szkolnego w przypadku
uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa sciganego z urzędu na
terenie placówki oswiatowej

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 pazdziernik 1982r o postepowaniu
w sprawach nieletnich

Art. 4a „Instytucje panstwowe i organizacje społeczne, które w zwiazku ze
swoja działalnoscią dowiedziały sie o popełnieniu przez nieletniego czynu
karalnego sciganego z urzedu, sa zobowiazane niezwłocznie zawiadomí o tym
sad rodzinny lub policje oraz przedsiewziá czynnosci nie cierpiace zwłoki, aby
nie dopuscić do zatarcia sladów i dowodów popełnienia czynu”.

Podstawowe czynnosci dla dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego:

a) Przyjá do wiadomosci informacje o przestepstwie (wykroczeniu),
zapewní dyskrecje przekazujacemu informacje poprzez wysłuchanie go
bez swiadków, o ile to mozliwe w pomieszczeniu zamknietym.
Odnotowá personalia uczestników i swiadków, godzine zgłoszenia oraz
zawiadomí policje.

b) Zapewní, w miare potrzeby, niezbedna pomoc lekarska
pokrzywdzonym.

c) Bez zbednej zwłoki sprawdzí w dostepny sposób wiarygodnoś
informacji:

• Jezeli uczen podaje swiadków, to w rozmowie z jak najmniejsza iloscią
swiadków uwiarygodní informacje;

• Sprawdzí, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało
miejsce w trakcie zajé szkolnych jego uczestników;

• W rozmowie z pokrzywdzonym ustalí liczbe sprawców i ich dane
personalne;

• Nie nagłasniá zdarzenia.
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• W przypadku braku watpliwosci, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile
jest to konieczne i mozliwe, zatrzymá do czasu przybycia policji ofiare
przestepstwa i jego sprawce (ów):

• Koniecznoś zatrzymania moze wyniká z faktu zakonczenia przez nich
zajé
szkolnych badz próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów.
O fakcie zatrzymania nalezy powiadomí rodziców lub opiekunów
prawnych. Nie nalezy zatrzymywá na siłe sprawcy czynu, ale w ramach
swojego autorytetu spowodowá, by pozostał pod opieka pedagoga
szkolnego, wychowawcy klasy lub nauczyciela w oddzielnym
pomieszczeniu do chwili przybycia policji;

• Jezeli sprawców jest kilku w miare mozliwosci nalezy umiescić ich w
oddzielnych pomieszczeniach;

• Ofiare nalezy odizolowá od sprawców.

• W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzacych z przestepstwa lub
służacych do popełnienia przestepstwa nalezy je zabezpieczý.

UWAGA!:

A. Nie nalezy samemu konfrontowá uczestników zdarzenia, dazý do
pojednania itp.

B. Bezwzglednie nie nalezy dokonywá przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

Zasady postępowania w sytuacji ujawnienia przestępstwa sciganego na
wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły

1. Sciganie na wniosek pokrzywdzonego - w tym przypadku wszczecie
postepowania przez policje uzaleznione jest od woli pokrzywdzonego.
W przypadku tych kategorii przestepstw pokrzywdzony składa wniosek
do protokołu, a po jego złozeniu przestepstwo scigane jest tak, jak
z urzedu. Wycofanie przez pokrzywdzonego wniosku o sciganie jest
bezskuteczne.
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2. Przyjá do wiadomosci informacje o przestepstwie (wykroczeniu)
zapewní dyskrecje przekazujacemu informacje poprzez wysłuchanie go
bez swiadków (o ile to mozliwe w pomieszczeniu zamknietym).

3. Odnotowá godzine zgłoszenia oraz zapytá o przyczyne ewentualnej
zwłoki w podaniu tej informacji.

4. Zapewní w miare potrzeby, niezbedna pomoc lekarska pokrzywdzonym.

5. Bez zbednej zwłoki sprawdzí w dostepny sposób wiarygodnoś
informacji, w tym:

a) jezeli uczen podaje swiadków, to w rozmowie z jak najmniejsza iloscią
swiadków uwiarygodní informacje;

b) sprawdzí, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało
miejsce w trakcie zajé szkolnych jego uczestników;

c) nie nagłasniá zdarzenia.

6. Powiadomí rodziców ucznia pokrzywdzonego, zrelacjonowá im
zdarzenie i uzgodní z nimi czy beda chcieli zgłosí sprawe policji.

7. W przypadku odmowy złozenia wniosku o sciganie sprawców przez
rodziców nalezy ich poinformowá, jakie srodki podejmie szkoła
w stosunku do sprawców zdarzenia.

8. Srodki, jakie nalezy przedsiewziá to miedzy innymi:

a) w ramach uprawnien statutowych szkoła stosuje wzgledem sprawcy zdarzenia
srodki przewidziane w statucie szkoły.

b) w przypadku, gdy sprawca zdarzenia sprawiał wczesniej problemy i łamał
normy społecznego zachowania, a zdarzenie którego sie dopuscił nosi cechy
postepujacej demoralizacji, szkoła powinna sporzadzí na te okolicznoś
wystapienie do sadu rodzinnego lub policji.
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Zasady postępowania w przypadku zamachu samobójczego ucznia

1. Działania uprzedzaj̇ce, zapobiegawcze:

a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej;

b) upowszechnienie procedur przewidywania zamachów;

c) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy
ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji.

2. Działania interwencyjne:

a) ustal i potwierdz rodzaj zdarzenia;

b) nie pozostawiaj ucznia samego;

c) usun wszystko, co moze ułatwí realizacje zamiaru;

d) bez rozgłosu przeprowadz ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;

e) bierz wstepnie informacje o okolicznosciach zdarzenia;

f) wezwij pomoc (pogotowie, policje, straż pozarną) jesli potrzeba;

g) zadbaj, zeby interwencja służb przebiegała dyskretnie;

h) towarzysz uczniowi- jestes dla niego wazny;

h) zawiadom dyrektora szkoły; dyrektor zawiadamia Wydział Edukacji
Urzedu Miejskiego w Piastowie

j) dokonaj szybkiej oceny zagrozen, wg klucza:

- ryzyko umiarkowane
np. uczen mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi,
nie było wczesniejszych prób,

- duze ryzyko
np. wystapiły czynniki przedwypadkowe, uczen mówi jak to zrobi,
były wczesniejsze próby,
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- ekstremalne ryzyko

np. wystapiły wskazniki przedwypadkowe,
uczen dokonał samookaleczenia, podjał próbe nieudanego zamachu
samobójczego lub inne działania zagrazajace zdrowiu lub zyciu,
następnie:

A. Zawiadom wychowawce i pedagoga szkolnego, poinformuj o wynikach
swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmij niezwłocznie
działania w celu ratowania zycia i zdrowia poszkodowanego:
w szczególnosci nalezy wezwá odpowiednie służby oraz zapewní
w miare mozliwosci opieke psychologa;

B. Wychowawca powiadamia rodziców;

C. Dyrektor szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategie działania
uzalezniajac ja od oceny sytuacji;

D. Nalezy chroní ucznia oraz inne osoby przed zbednymi czynnikami
stresujacymi (np. kontaktem z mediami, swiadkami, itp.).

3. Działania naprawcze:

A. Dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzgledniajac, ze
odratowana osoba ma nadal powazne kłopoty z radzeniem sobie
z problemami zyciowymi;

B. Bezwzglednie skonsultuj dalsza strategię z Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna lub placówka opieki zdrowotnej;

C. Podejmij próbe zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia
bliskiemu, zapewniła mu bezpieczenstwo, wzmocniła wzajemne wiezi.

Zasady postępowania w sytuacji załoby po smierci ucznia.

1. Działania uprzedzaj̇ce:

a) omówienie procedury postepowania na forum Rady Pedagogicznej,
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b) omówienie tematyki stresu, traumy, załoby, reakcji typowych dla stresu
pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

2. Działania interwencyjne:

a) poinformuj nauczycieli, wychowawców;

b) przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzgledniajac elementy
odreagowania - na godzinach wychowawczych, innych lekcjach;

c) poinformuj uczniów na forum klasy;

d) stwórz mozliwoś uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

3. Działania naprawcze:

a) ocen potrzeby - monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym
uwzglednieniem reakcji stresu pourazowego, zwró́ uwage na uczniów,
u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;

b) skonsultuj sytuacje z pedagogiem lub specjalista z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej Pruszkowie;

c) ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnetrznego.

Zasady postępowania w przypadku koniecznosci powiadomienia rodziców
o smierci ucznia w czasie zajęć szkolnych

1. Powiadamianie o smierci zawsze powinno sie odbywá po przez kontakt
bezposredni.

2. Prawidłowe powiadomienie o smierci musi spełní następujace warunki:

a) dostarczý niezbedne informacje;

b) udzielí pierwszego wsparcia rodzinie;
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c) chroní godnoś;

d) okazá szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

3. Powiadomienie powinno odbý się w czasie mozliwie jak najkrótszym
od ustalenia tozsamosci ofiary i ustalenia tozsamosci osób jej
najblizszych.

4. Przed powiadomieniem nalezy zebrá informacje o relacjach ofiary
z osoba powiadamiana, o stanie zdrowia osoby powiadamianej
(zwłaszcza choroby serca, krazenia, cukrzyca itp.), które sa istotne do
przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby
powiadamiane moga reagowá w sposób bardzo emocjonalny, moga
potrzebowá pierwszej pomocy. Warto przygotowá sobie wsparcie
pogotowia ratunkowego, zeby móc umozliwí w razie potrzeby
natychmiastowa interwencje lekarska.

5. Powiadomienie o smierci powinno odbywá się, przez co najmniej dwie
osoby. Jedna udziela informacji, druga zas obserwuje reakcje osoby
powiadamianej.

6. Powiadomienie powinno odbý się na terenie przyjaznym osobie
powiadamianej.

7. Zawiadomienie powinno bý mozliwie jak najprostsze. Powinno sie
wyrazí współczucie, przykroś i zrozumienie.

8. Trzeba bý przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich
bedzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te czesto czuja potrzebe
dowiedzenia sie szczegółów dotyczacych smierci bliskiego, okolicznosci
itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny bý
proste i zwiezłe. Nalezy uniká drastycznych szczegółów i informacji
niepotrzebnych, odnoszacych sie do drugorzednych elementów sprawy.

9. Nalezy skupí się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.

10. Nie nalezy, po zawiadomieniu o smierci, zostawí rodziny i bliskich
zmarłego samych, bez opieki. Powinien zostá pracownik szkoły lub
psycholog tak długo, az minie pierwsza reakcja - szok lub pojawiaja się
osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Nalezy
podá swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielí
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informacji i wsparcia, (w razie potrzeby). Aby rodzina ofiary nie czuła
sie osamotniona, nalezy podá adresy instytucji udzielajacych wsparcia.

11. Jezeli rodzina zmarłego nie znajduje sie w miejscu zamieszkania, nalezy
powiadomí sasiadów o potrzebie kontaktu z rodzina (powodem jest
wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.),
natomiast nie nalezy udzielá szczegółowych informacji sasiadom, nie
nalezy wspominá o smierci, aby to nie oni zawiadomili rodzine
zmarłego.

12. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywá się o smierci
ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiazek informowania lezy po
stronie dyrektora i personelu szkoły.

13. Absolutnie nalezy uniká powierzania uczniom zadania informowania
o smierci ucznia.

Zasady postępowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia

Epizod psychotyczny: to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje nagły
poczatek i szybki przebieg. Bez zadnych objawów ostrzegawczych, w ciagu kilku
dni dochodzi do rozwoju objawów psychotycznych, takich jak zaburzenia
postrzegania rzeczywistosci, omamy i urojenia. Epizod psychotyczny najczesciej
ma charakter reaktywny, czyli jest reakcja na nieprzyjemne zdarzenie czy silny
stres. Ryzyko wystapienia epizodu psychotycznego zwiekszaja cechy osobowosci
typu borderline, a zwłaszcza trudnosci w ocenie rzeczywistosci oraz zaburzone
relacje z ludzmi i zmiennos̨ stanu psychicznego mogaca w sytuacji stresowej
doprowadzį do stanu psychicznego w kierunku psychotycznym. Wpływ na jego
wystapienie moga mię takze alkohol i substancje psychoaktywne (narkotyki,
dopalacze). Epizod psychotyczny charakteryzuje nagłe i gwałtowne wystapienie
objawów psychotycznych i zaburzen nastroju:

• omamów (halucynacji) - omamy słuchowe (głosy komentujace,
dyskutujace lub rozkazujace)

• urojen - najczesciej przesladowcze, ksobne;
omamy i urojenia maja wyrazisty charakter i ulegaja szybkim zmianom
(w ciagu dni lub nawet godzin);

• zaburzen myslenia;
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• zaburzen napedu psychomotorycznego;

• euforia lub lek;

• nastrój depresyjny;

• chwiejny nastrój.
Zaburzenia te ustepuja w krótkim czasie i zwykle nie nawracaja (u czesci
osób drugi rzut choroby zwykle nie nastepuje).

1. Działania uprzedzaj̇ce:

1. Przygotowanie listy symptomów psychotycznych i skutecznych metod
reagowania (konsultacja ze specjalista w tej dziedzinie)

2. Omówienie procedury na forum rady pedagogicznej;

3. Sprawdzenie, jak skutecznie wezwá pogotowie ratunkowe w sytuacji
zagrozenia zdrowia/ zycia, takze spowodowanego atakami psychozy;

4. Opracowanie listy teleadresowej lokalnych organizacji, placówek
zajmujacych sie udzieleniem pomocy osobom chorym psychicznie.

2. Działania interwencyjne:

1. Nie pozostawiaj ucznia samego;

2. Reaguj spokojnie, łagodnie;

3. Bez rozgłosu przeprowadz ucznia w spokojne miejsce;

4. Na ile to mozliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu;

5. Zawiadom pogotowie ratunkowe (999);

6. Nie skupiaj sie na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza.

3. Działania naprawcze:
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• Jezeli uczen wraca po leczeniu szpitalnym nalezy przygotowá do tego klase
- np. przeprowadzí zajecia edukacyjne na temat: „czym jest choroba
psychiczna” (jezeli fakt choroby jest ogólnie znany);

• Jezeli uczen sobie tego nie zyczy- nie informowá klasy;

• Wzią́ pod uwage skutki uboczne leczenia i choroby przy okresleniu
wymagan
wobec ucznia;

• Konsultowá postępowanie z lekarzem, który leczył ucznia (lekarz jednak nie
musi udzielá informacji);

• Udzielí elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazá mozliwoś
skorzystania z form pomocy dostepnych w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i Przychodni Zdrowia Psychicznego, przyszpitalnych grupach
wsparcia.

Zasady postępowania w przypadku zagrozenia atakiem terrorystycznym

1. Symptomy wysṫpienia zagrozenia.
Podstawowa cecha terroryzmu jest to, iz nie ma wyraznych znaków
ostrzegawczych o mozliwosci wystapienia zamachu lub sa one trudno
dostrzegalne.

2. Zainteresowania i uwagi wymagaj̇:

a) rzucajace sie w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób,
pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp.;

b) osoby wygladajace na obcokrajowców;

c) osoby ubrane nietypowo do wystepujacej pory roku;

d) samochody, a w szczególnosci furgonetki, parkujace w nietypowych
miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystosci);
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3. Nalezy jednak pamietá, że terrorysta nie zawsze musi bý odmiennej
narodowosci i wyrózniá się z tłumu szczególnym wygladem.
O swoich spostrzezeniach nalezy zawiadomí dyrektora, który informuje
policje.

4. Uwagi:

a) Pomysl, któredy mozna sie ewakuowá w pospiechu z budynku.
Zapamietaj, gdzie znajduja się klatki schodowe i wyjscia ewakuacyjne.

b) Zwró́ uwage na ciezkie lub łatwo tłukace sie przedmioty, które moga
bý
przesuniete, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamietaj
elementy
z najblizszego otoczenia.

c) Nalezy równiez pamietá o tym, aby nie przyjmowá od obcych osób
zadnych pakunków oraz nie pozostawiá bagażu bez opieki.

d) Jezeli jestes osoba, która przyjeła zgłoszenie o podłozeniu ładunku
wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do
którego istnieje podejrzenie, ze moze on stanowí zagrozenie dla osób i
mienia, powinienes ten fakt zgłosí służbom odpowiedzialnym za
bezpieczenstwo w danym miejscu, dyrektorowi szkoły. Informacji takiej
nie nalezy przekazywá niepowołanym osobom, gdyz jej niekontrolowane
rozpowszechnienie moze doprowadzí do paniki i w konsekwencji
utrudní przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrozonego
miejsca.

e) Zawiadamiajac policje nalezy podá następujace informacje:
rodzaj zagrozenia i zródło informacji o zagrozeniu (informacja
telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), treś rozmowy z osoba
informujaca o podłozeniu ładunku wybuchowego; numer telefonu, na
który przekazano informacje o zagrozeniu oraz dokładny czas jej
przyjecia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszajacej, opis
miejsca i wyglad ujawnionego przedmiotu.

f) Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjetego zgłoszenia.
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Zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej

• staraj się zachowá spokój;

• nie uciekaj z miejsca zdarzenia;

• nie wykonuj gwałtownych ruchów;

• połóz się na podłodze, spróbuj znaleź najblizsza osłonę, trzymaj rece z
otwartymi dłonmi najlepiej na wysokosci głowy;

• wykonuj polecenia funkcjonariuszy jednostki antyterrorystycznej;

• nie próbuj pomagá, nie atakuj terrorystów;

• nie pocieraj oczu w wypadku uzycia granatów łzawiacych;

• pamietaj, ze do czasu potwierdzenia twojej tozsamosci mozesz bý
traktowany jak potencjalny terrorysta.

Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej:

• gdy usłyszysz strzały- nie uciekaj, ale jesli to mozliwe spróbuj sie
schowá za najblizsza osłona;

• nie stawiaj oporu;

• badz opanowany – mysl pozytywnie;

• nie odwracaj sie tyłem do terrorystów;

• nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów;

• nie dyskutuj z terrorystami odpowiadaj po dłuższym namysle;

• nie wykonuj polecen terrorystów w sposób gwałtowny;

• nie patrz terrorystom w oczy to moze wzbudzí ich agresje;
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• staraj sie dyskretnie obserwowá i zapamietá jak najwiecej
szczegółów.

Zasady reagowania podczas działan aktywnego-strzelca zamachowca
(z ang. Active Shooter)

Charakterystyka aktywnego-strzelca:

Czesto uzywa broni palnej krótkiej, na która posiada zezwolenie. Oprócz broni
palnej moze równiez używą siekiery, noza itp.

Ze wzgledu na brak jednoznacznych motywów (finansowych, personalnych itp.)
aktywny zabójca nie formułuje zadan, które warunkuja rozpoczecie badz
zaprzestanie działania. Stad negocjacje w jego przypadku najczesciej nie maja
zastosowania.

Zabójca zazwyczaj działa krótko i efektywnie. Wybiera wejscia lub wyjscia z
budynków duzych instytucji, duze sale, boiska szkolne, centra handlowe,
miejsca niechronione lub słabo chronione z szybkim i relatywnie łatwym
dostepem.

Reakcja na taki atak, np. w placówce szkolnej powinna bý podporzadkowana
zasadzie „uciekaj, schowaj sie, walcz”

Co robí by zapewní bezpieczenstwo sobie i innym?

Podczas strzelaniny istniej̇ 3 opcje:

1) Wyprowadzenie (ewakuacja) uczniów w sposób bezpieczny poza teren
obiektu. Gdy istnieje droga ucieczki, nalezy podjá próbe opuszczenia lokalu!
Gdy zdecydujesz sie uciec upewnij sie, że:

a) masz plan ucieczki i zachowaj spokój;

b) podejmij ewakuacje niezaleznie od tego, czy inni podejma ja razem z Toba;

c) zostaw wszystkie swoje rzeczy oraz pozbadz się obuwia, które moze

przeszkadzá w ucieczce (obcasy, klapki);

d) jesli to mozliwe, pomóz innym, ale nigdy na własne ryzyko;
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e) nie przenos rannych.

Gdy funkcjonariuszy służb lub ratowników medycznych nie ma jeszcze na
miejscu a Ty znalazłes się w bezpiecznej lokalizacji, zadzwon na numer 911.
Dostarcz mozliwie jak najwiecej informacji podczas rozmowy telefonicznej,
takich jak: ewentualna lokalizacja strzelca i iloś osób rannych

2) Ukryj sie: Jeśli ewakuacja jest niemozliwa, musisz znaleź miejsce do
ukrycia sie – takie by prawdopodobienstwo odnalezienia Cie przez zamachowca
było jak najmniejsze. Wyłacz dzwieki we wszystkich posiadanych przy sobie
urzadzeniach (telefon komórkowy, pager etc.) by unikná zwrócenia na siebie
uwagi.

Miejsca do ukrycia sie, jakie nalezy rozwazyc:

a) z dala pola widzenia zamachowca.

b) lokalizacja, która w przypadku strzelaniny zapewni Ci bezpieczenstwo, np.
pomieszczenia z zamknietymi drzwiami.

d) spróbuj ukrý w miejscu, które daje dalsze mozliwosci ruchu.

Aby zapobiec przedostaniu sie strzelca-zamachowca do miejsca Twojej
kryjówki zamknij drzwi i w miare mozliwosci zablokuj je ciezkimi
przedmiotami (np. meble). Tak szybko jak to bedzie mozliwe zadzwon na
numer alarmowy by poinformowá służby o zaistniałej sytuacji. Jezeli nie
mozesz rozmawiá, pozostan na linii i pozwól operatorowi słuchá tego, co sie
dzieje Jezeli pkt. 1 nie jest mozliwy do wykonania, nalezy uczniów
odseparowá od zagrozenia poprzez zamkniecie i zabarykadowanie sie
w bezpiecznych miejscach na terenie szkoły.

3) Walcz. Gdy nie ma mozliwosci ucieczki ani skrycia sie, stan wyzszej
koniecznosci obliguje wszystkich do podjecia walki wszelkimi mozliwymi
metodami.

Podjecie działan przeciwko zamachowcowi: W ostatecznosci i tylko wtedy, gdy
twoje zycie jest w bezposrednim niebezpieczenstwie, nalezy podjá próbe
przeszkodzenia i/lub obezwładniania zamachowca.
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Działania, jakie mozna podj̇ć w celu rozproszenia uwagi zamachowca:

• działanie na tyle agresywne na ile to mozliwe w stosunku do strzelca
i nie wykazywanie strachu;

• rzucanie przedmiotami i improwizowana bronia;

• krzyki i głosne zachowanie;

• jesli w pewnym momencie, podejmiesz decyzje o ucieczce, nalezy pamietá,
by nie ucieká w prostej linii, lecz robí szybkie, nieoczekiwane zakrety;

• tak szybko jak to bedzie mozliwe zadzwon na numer alarmowy, by
poinformowá służby o zaistniałej sytuacji. Jezeli nie mozesz rozmawiá,
pozostan na linii i pozwól operatorowi słuchá tego, co sie dzieje. Zawsze
jednak staraj sie unikná bezposredniej konfrontacji ze strzelcem-
zamachowcem, chyba ze twoje zycie jest w bezposrednim niebezpieczenstwie
i jestes pewien, ze nie ma innego sposobu by wyjś cało z sytuacji.
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UWAGI:

1. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce
karalne jest:

• posiadanie kazdej ilosci środków odurzajacych lub substancji
psychotropowych;

• wprowadzanie do obrotu środków odurzajacych;

• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umozliwianie ich uzycia oraz
nakłanianie do uzycia;

• wytwarzanie i przetwarzanie srodków odurzajacych.

• Kazde z wymienionych zachowan jest czynem karalnym w rozumieniu
przepisów ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich, jesli sprawca
jest uczen, który ukonczył 13 lat a nie ukonczył 17 lat.
Z przestepstwem mamy do czynienia jezeli którys z wymienionych
czynów popełni uczen, po ukonczeniu 17 lat. W takiej sytuacji maja
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
Postepowania Karnego.
Jezeli przestepstwo ma miejsce na terenie szkoły, nalezy wezwá policje.

2. W kazdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie
ukonczył 17 roku zycia- nalezy zawiadomí policje lub sad rodzinny,
a w przypadku popełnienia przestepstwa przez ucznia, który ukonczył 17 rok
zycia prokuratora lub policje (art. 4 Ustawy o postepowaniu w sprawach
nieletnich i art. 304 Kodeksu Postepowania Karnego).


