
PROCEDURY REAGOWANIA W 
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEO 

FIZYCZNYCH W SZKOLE 



Zagrożenia zewnętrzne  

 

• Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeo 
fizycznych należą: podejrzenie podłożenia ładunku 
wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, 
włamanie do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne 
zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broo, 
wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru 
lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch 
gazu, zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub 
biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie 
siła żywiołową. W niemal każdym z powyższych przypadków 
dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz 
personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien byd 
znany wszystkim, a dwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji 
powinny odbywad się raz w roku szkolnym. 



Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do 
szkoły  

• 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 



• Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij 
drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie 
drzwi może uniemożliwid napastnikowi wejście do 
pomieszczenia i zabicie kolejnych osób  

•  Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki 
wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodowad 
próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub 
ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę  
Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy 
potrzebują pomocy - należy zwrócid szczególną uwagę 
na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą 
mied problemy z opanowaniem emocji 



•  Każ bezwzględnie wyciszyd, wyłączyd telefony - 
niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzid 
obecnośd osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeo i 
zachęcid napastnika do wejścia  

•  Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - 
SMS o zaistniałej sytuacji - w przypadku wtargnięcia 
napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 
przekazanie informacji policji 

•   Zasłoo okno, zgaś światło - należy zaciemnid salę aby 
utrudnid obserwację osób zabarykadowanych w salach 
lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, 
a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 



•  Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodowad dźwięki lub 
cieo, który może zostad zauważony przez napastników  

•  Stao poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle 
drzwi rzuca cieo i może zostad zauważone przez napastników  

•  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 zabid osoby znajdujące się wewnątrz  

•  Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez 
zamknięte drzwi chcą sprowokowad krzyki przerażonych osób i upewnid się 
czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma 

•   Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku 
takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusid osoby 
funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodowad otwarcie 
drzwi 

•   W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, 
która może byd ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności 
aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W 
takiej sytuacji podjęcie walki może dad 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 byd uznane przez napastników jako akt agresji i zakooczyd się 
śmiercią zakładników  

•  Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon 
- wszelkie próby oszukania napastników mogą zakooczyd się 
śmiercią osoby oszukującej  

•  Poinformuj, że nie możesz wykonad 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 zostad uznane za akt 
prowokacji i agresji  

•  Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie 
plecami może zostad uznane jako akt agresji czy lekceważenia, 
utrudnia także orientację w sytuacji  



• Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie 
uwagi może zwiększyd szansę na uratowanie życia w 
przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabid kogoś 
dla przykładu 

•   Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak 
szacunku i agresja mogą zostad ukarane przez 
zamachowców 

•   Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostad 
potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostad 
ukarane 

•   Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po 
imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala 
na ich spersonalizowanie, co może spowodowad 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 
zwrócid do uczniów - każda aktywnośd podjęta 
bez zgody zamachowców może zostad 
potraktowana jako akt oporu czy agresji i w 
konsekwencji ukarana  

•  Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy 
nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli 
napid się czy zjeśd posiłek.  



Podłożenie ładunku wybuchowego  

• Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 
wybuchowego:  

• 1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu 
ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilośd 
szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą byd 
istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu 

•  2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane 
informacje - w przypadku stresującej sytuacji po pewnym 
czasie możesz mied problemy z przypomnieniem sobie 
istotnych informacji  

• 3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę 
odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury - 
osoba odpowiedzialna może zarządzid ewakuację całości 
personelu szkoły  



• 4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 
wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 
ewakuacji - ewakuacja musi byd rozpoczęta 
niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. 
Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami 
ewentualnej eksplozji ładunku.  

• 5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja 
ładunku może zostad zainicjowana falami emitowanymi 
przez telefon komórkowy  

• 6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały 
przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia - 
stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w 
klasie może przyspieszyd akcję policji i zminimalizowad 
skutki ewentualnej eksplozji  



• 7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej 
sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie 
uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i 
niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceo osoby 
kierującej sytuacją kryzysową  

• 8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i 
poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 
działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie 
obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakooczenie 
ewakuacji całości personelu szkoły  

• 9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i 
drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na 
sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg 
ewakuacyjnych 



Zagrożenia wewnętrzne  

• Do najważniejszych zagrożeo wewnętrznych w 
szkole należą: agresywne zachowania ucznia 
oraz zjawisko tzw. fali, korzystanie przez 
uczniów z substancji psychoaktywnych, 
kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub 
przedmiotów wartościowych, pedofilia, 
pornografia, prostytucja, picie alkoholu, 
wypadek lub czyn karalny dokonany przez 
ucznia.  



Niewłaściwe zachowania uczniów a w konsekwencji 
zagrożenia dla bezpieczeostwa w szkole z ich strony mają 

wiele przyczyn:  

•  uwarunkowania osobowościowe sprawcy – jego kłopoty 
w nauce, nieumiejętnośd przystosowania się do środowiska 
szkolnego, zazdrośd w odniesieniu do kolegów z rodzin 
lepiej sytuowanych, rywalizacja w nauce, zazdrośd o oceny,  

•  środowisko pozaszkolne - otoczenie ucznia, 
uwarunkowania społeczno-rodzinne, 

•   wpływ rodziny, telewizji, Internetu, gier komputerowych,  
•  środowisko szkolne - konflikty między rówieśnikami, 

dominacja starszych kolegów, próba zaistnienia w grupie - 
zdobycia kontroli nad rówieśnikami, chęd imponowania, 
wyróżnienia się wśród społeczności szkolnej, 



AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W 
SZKOLE LUB PRZYPADKI TZW. FALI  

 

 

• Procedura postępowania jest uruchamiana 
przez osobę, która zauważyła przedmiotowe 
zachowanie lub której je zgłoszono.  

 



Agresja fizyczna  

• Należy bezzwłocznie podjąd działania mające na 
celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 
zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika 
szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej 
lub został o nim poinformowany jest przerwanie 
tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w 
sposób stanowczy i zdecydowany przekazad 
uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie 
zachowanie. Należy mówid dobitnie, głośno, 
stanowczo, używad krótkich komunikatów. W 
razie potrzeby należy zadbad o uniemożliwienie 
dalszego kontaktu miedzy uczniami.  



•  Należy powiadomid pielęgniarkę szkolną (jeśli taka 
jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły 
oraz powiadomid wychowawcę/ów oraz rodziców 
(opiekunów prawnych) agresora i ofiary.  

•  W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - 
pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły 
wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez 
uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). 

•   Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy 
medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na 
operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora 
szkoły. 



• Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują 
rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego. 

•   Pedagog szkolny/psycholog szkolny i 
wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z 
rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron 
oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają 
notatkę. 

•   Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielid 
pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 
wskazad, jak należy rodzid sobie w kontaktach z 
innymi,  



•  W przypadku agresji fizycznej poczucia 
bezpieczeostwa i wsparcia wymagają również 
świadkowie ataku. Należy przeprowadzid 
rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnid im 
pojęcie agresji, przypomnied normy i zasady 
reagowania na przemoc, ustalid działania w 
podobnych przypadkach. W przypadku 
wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z 
widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje 
sprawę na Policję, od postępowania której zależą 
dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora 
stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie 
i/lub regulaminie szkoły.  



. Agresja słowna 

• Należy bezzwłocznie podjąd działania mające na 
celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 
zjawiska  

•  Należy powiadomid wychowawcę klasy i/lub 
dyrektora, pedagoga/psychologa. 

•   Wychowawca (pedagog lub psycholog) 
przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 
wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z 
ofiarą i agresorem należy przeprowadzid osobno.  



• Wychowawca (pedagog/psycholog) 
przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w 
celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala 
wraz ze sprawcą formę zadośduczynienia.  

•  O zaistniałym zdarzeniu należy 
poinformowad rodziców/opiekunów prawnych 
uczestników zdarzenia.  

•  Pedagog/psycholog szkolny powinien 
udzielid pomocy terapeutycznej ofierze 
przemocy, wskazad, jak należy rodzid sobie w 
kontaktach z innymi,  



• W przypadku agresji fizycznej poczucia 
bezpieczeostwa i wsparcia wymagają również 
świadkowie ataku. Należy przeprowadzid 
rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnid im 
pojęcie agresji, przypomnied normy i zasady 
reagowania na przemoc, ustalid działania w 
podobnych przypadkach. 

•   W poważnych przypadkach np. uzyskania 
informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek 
poszkodowanego powiadamiana jest Policja.  

•  Wobec ucznia przejawiającego zachowania 
agresywne stosuje się konsekwencje 
przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły 



Procedura postępowania na wypadek 
znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych 

• 1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji 
odurzającej na terenie szkoły, należy: 

•   zachowad szczególne środki ostrożności  
•  zabezpieczyd substancję przed dostępem do niej uczniów 

oraz ew. jej zniszczeniem  
•  powiadomid dyrektora szkoły, który powiadamia Policję  
•  ustalid (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja 

należy 
•   przekazad Policji zabezpieczoną substancję oraz 

informację o zaistniałej sytuacji 
•   opracowad i prowadzid projekty edukacyjne dot. w/w 

problematyki.  



• 2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie 
środków odurzających należy: 

•   odizolowad ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

•  powiadomid pedagoga/psychologa szkolnego 

•   powiadomid dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia 
Policję  

•  zażądad od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga 
przekazania posiadanej substancji  

•  zażądad od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz 
zawartości kieszeni 

•   powiadomid rodziców/prawnych opiekunów ucznia  



• poinformowad rodziców o obowiązujących 
procedurach w szkole/placówce  

•  przeprowadzid z uczniem w obecności rodziców 
/ opiekunów prawnych dziecka rozmowę o 
złamaniu obowiązującego prawa szkolnego  

• W dalszej kolejności należy objąd ucznia 
działaniami profilaktycznymi lub 
wychowawczymi. Wsparcia należy udzielid 
również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.  

•  podjąd wraz z rodzicami działania profilaktyczne 
w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 
odurzających 



W przypadku rozpoznania stanu odurzenia 
ucznia alkoholem:  

•  powiadomid wychowawcę klasy ucznia  

•  odizolowad ucznia od pozostałych uczniów w 
klasie  

•  powiadomid pedagoga/psychologa szkolnego 

•   przekazad ucznia pod opiekę 
pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

•  powiadomid dyrektora szkoły o zaistniałej 
sytuacji  

•  powiadomid rodziców ucznia z prośbą o 
przybycie do szkoły/placówki  



• poinformowad rodziców o obowiązującej w szkole 
procedurze postępowania na wypadek 
znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. 
W dalszej kolejności należy objąd ucznia 
działaniami profilaktycznymi lub 
wychowawczymi. Wsparcia należy udzielid 
również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

•   przeprowadzid rozmowę z rodzicami wskazując 
argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazad 
działania, instytucje mogące służyd pomocą w 
zaistniałej sytuacji.  

•  powiadomid właściwe instytucje zajmujące się 
zdrowiem ucznia. 



W przypadku rozpoznania stanu odurzenia 
ucznia narkotykami: 

•  przekazad uzyskaną informację wychowawcy klasy 

•   poinformowad pielęgniarkę/pedagoga szkolnego  

•  w momencie rozpoznania odizolowad ucznia od 
pozostałych uczniów w klasie 

•   przekazad ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga 
szkolnego 

•   poinformowad dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

•  wezwad do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia 



•  przekazad rodzicom informację o obowiązującej 
procedurze postępowania  

•  przeprowadzid rozmowę z rodzicami oraz z 
uczniem.  zobowiązad rodziców do pomocy 
dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazad 
działania, instytucje mogące służyd pomocą w 
zaistniałej sytuacji. 

•   opracowad działania profilaktyczne lub 
wychowawcze pracy z dzieckiem  

•  wdrożyd program wychowawczo-profilaktyczny. 
Monitorowad i ewaluowad efekty 

•   powiadomid właściwe instytucje zajmujące się 
zdrowiem ucznia. 



W przypadku rozpoznania stanu odurzenia 
ucznia „dopalaczami”: 

• przekazad uzyskaną informację wychowawcy 
klasy  

•  w momencie rozpoznania odizolowad ucznia od 
pozostałych uczniów w klasie  

•  poinformowad pedagoga/psychologa szkolnego  
•  przekazad ucznia pod opiekę 

pielęgniarki/pedagoga szkolnego  
•  poinformowad dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji  
•  wezwad karetkę pogotowia ratunkowego  
•  wezwad do szkoły rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia  



• przekazad rodzicom informację o obowiązującej 
procedurze postępowania  

•  przeprowadzid rozmowę z rodzicami oraz z 
uczniem w ich obecności lub indywidualnie w 
celu wyciszenia emocji  

•  udzielid pomocy i zobowiązad rodziców do 
pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się  

•  opracowad działania profilaktyczne lub 
wychowawcze pracy z dzieckiem  

•  wdrożyd program wychowawczo-profilaktyczny. 
Monitorowad i ewaluowad efekty  



W przypadku odmowy współpracy przez 
rodziców: 

• szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 
Rodzinny lub Policję 

•   powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące 
procedury postępowania  

•  szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie 
pomocy i wsparcia ucznia 

•   szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe 
sposoby postępowania z uczniem 

•   szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w 
którym umieszczono ucznia  

•  szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez 
niego pełnoletniości. 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych  

• Działania mające na celu powstrzymanie i 
niwelowanie tego zjawiska winny zostad podjęte 
bezzwłocznie 

•   Osoba, która wykryła kradzież, winna 
bezzwłocznie powiadomid dyrektora szkoły  

•  Należy przekazad sprawcę czynu (o ile jest znany 
i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły  

•  Należy zabezpieczyd dowody przestępstwa tj. 
przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 
wymuszenia i przekazanie ich Policji 



•  Należy zażądad, aby uczeo przekazał skradzioną rzecz, 
pokazał zawartośd torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 
odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących 
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w 
obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 
szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika 
szkoły (należy pamiętad, że pracownik szkoły nie ma prawa 
samodzielnie wykonad czynności przeszukania odzieży ani 
teczki ucznia. Może to zrobid tylko Policja 

•   We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalid 
okoliczności czynu  i ewentualnych świadków zdarzenia  

•  Dyrektor szkoły winien wezwad rodziców (opiekunów 
prawnych) sprawcy i przeprowadzid rozmowy z uczniem w 
ich obecności. Należy sporządzid notatkę z tej rozmowy 
podpisaną przez rodziców  Należy powiadomid Policję.  

•  sprawca winien dokonad zadośduczynienia 
poszkodowanemu w kradzieży 



Procedura postępowania na wypadek 
popełnienia przez ucznia czynu karalnego  

 

 

• Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez 
ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich 
rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo 
skarbowe albo wykroczenie określone w 
artykułach: 



• art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie 
niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,  

•  art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,  
•  art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,  
•  art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków 

ostrzegawczych,  
•  art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 
•   art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,  
•  art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,  
•  art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 
•   art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że 

pochodzi ono z kradzieży,  
•  art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,  
•  art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,  
•  art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeo 

użytku publicznego. 



• Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest 
do powiadomienia dyrektora szkoły.  

•  Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i 
ewentualnych świadków zdarzenia  

•  W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, 
wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymad i przekazad go 
dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.  

•  Dyrektor szkoły winien powiadomid rodziców ucznia o zaistniałym 
przypadku.  

•  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. 
rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni 
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamośd jest nieznana. Do 
jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych 
dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i 
przekazanie ich Policji.  



PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEO 

BEZPIECZEOSTWA CYFROWEGO  
• Rozmowa uczestnika zdarzenia z kierownictwem 

szkoły 

•  Powiadomienie rodziców/ opiekunów 
poszkodowanego dziecka  

• Działania wychowawcze i wyciagnięcie 
konsekwencji wobec sprawcy  

• Powiadomienie Policji/ sądu rodzinnego w 
przypadku naruszenia prawa  

• Udzielenie uczestnikom zdarzenia wsparcia 
psychologicznego 



• Działania szkoły adresowane do instytucji i 
organizacji zewnętrznych są niezbędne w 
przypadku naruszenia przepisów prawa przez 
uczniów lub osoby spoza szkoły 

•  Pośród nich należy wyróżnid szczególnie 
współpracę z: (1) Policją i sądami rodzinnymi, (2) 
służbami społecznymi i placówkami 
specjalistycznymi oraz (3) dostawcami usług 
internetowych oraz operatorami 
telekomunikacyjnymi.  



Cyberprzemoc – procedura 
reagowania  

• Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując 
działania przede wszystkim nalezy okazad wsparcie, z 
zachowaniem jej podmiotowosci i poszanowaniem jej uczud 
.Potwierdzid, że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. 
Taką rozmowę należy przeprowadzid w miejscu 
bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymnosd .Nie należy 
podejmowad kroków, które mogłyby prowadzid do 
powtórnej wiktymizacji czy wzbudzid podejrzenia sprawcy 
(np. wywoływad ucznia z lekcji do dyrekcji).  

•  Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku 
prosimy o opis sytuacji, także z zachowaniem 
podmiotowości i poszanowaniem uczud osoby zgłaszającej 
(np. strach przed byciem kapusiem, obawa o własne 
bezpieczeostwo). 



 

 

• Należy zabezpieczyd wszystkie dowody 
związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobid 
kopię materiałów, zanotowad datę i czas 
otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy 
stron www, historię połączeo, etc.). W trakcie 
zbierania materiałów należy zadbad o 
bezpieczeostwo osób zaangażowanych w 
problem. 



• Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w 
ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, 
należy skontaktowad się z Policją. 
Bezwzględnie należy zgłosid 
rozpowszechnianie nagich zdjęd osób poniżej 
18 roku życia (art. 202 par. 3 KK) 



Naruszenia prywatności dotyczące 
nieodpowiedniego lub 
niezgodnego z prawem 

wykorzystania danych osobowych 
lub wizerunku dziecka i pracownika 

szkoły - procedura reagowania  

 



• Gdy sprawcą jest uczeo - kolega ofiary ze szkoły czy 
klasy, uczniowie lub rodzice winni skontaktowad się z 
dyrektorem szkoły, wychowawcą. W przypadku, gdy do 
naruszenia prywatności poprzez kradzież, wyłudzenie 
danych osobowych wykorzystanie wizerunku dziecka 
dochodzi ze strony dorosłych osób trzecich, rodzice 
winni skontaktowad się bezpośrednio z Policją i 
powiadomid o tym szkołę (zgodnie z Kodeksem Karnym 
ściganie następuje tu na wniosek pokrzywdzonego). 
Istotne dla ścigania sprawcy będzie uzyskanie 
dowodów, że sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze 
szkody majątkowej lub osobistej. Samo podszywanie 
się pod ofiarę nie jest karalne.  



• W pierwszej kolejności należy zabezpieczyd dowody 
nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem działania - w formie 
elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu, konwersacja w komunikatorze 
lub sms). Równolegle należy dokonad zmian tych danych 
identyfikujących, które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub 
kodów dostępu do platform i portali internetowych, tak aby 
uniemożliwid kontynuację procederu naruszania prywatności - w 
działaniu tym ucznia i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego 
powinien wspierad Szkolny Mentor Bezpieczeostwa Cyfrowego. Jeśli 
wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego 
wizerunku ofiary, bądź w innych celach niezgodnych z prawem 
należy dążyd do wyjaśnienia tych działao i usunięcia ich skutków, 
także tych widocznych w Internecie. Likwidacja stron internetowych 
czy profili w portalach społecznościowych, która wymagad będzie 
interwencji w zebrane dowody musi odbywad się za zgodą Policji (o 
ile została powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty 
kradzieży tożsamości w celu posłużenia się nią np. podczas zakupu 
towarów online lub dokonania transakcji finansowych. W tym 
przypadku należy skontaktowad się ze sklepem lub pożyczkodawcą i 
wyjaśnid charakter zdarzenia.  



Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w 
Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią – 

procedura reagowania  

• Należy zidentyfikowad i zabezpieczyd w szkole, 
w formie elektronicznej dowody działania 
dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów 
w komunikatorach, na portalach 
społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, 
wiadomości e-mail). Jednocześnie – 
bezzwłocznie - należy dokonad zawiadomienia 
na Policji o wystąpieniu zdarzenia.  



• Ze względu na bezpieczeostwo nie należy 
podejmowad samodzielnych działao w celu 
dotarcia do sprawcy, lecz udzielad wszelkiego 
możliwego wsparcia organom ścigania, m.in. 
zabezpieczyd i przekazad zebrane dowody. 
Identyfikacja sprawcy wykracza poza 
kompetencje i możliwości szkoły w większości 
przypadków uwodzenia przez Internet 



• W przypadkach uwiedzenia nieletnich przez 
osoby dorosłe rekomenduje się – w 
porozumieniu z rodzicami/opiekunami 
prawnymi – skierowanie ofiary na terapię do 
placówki specjalistycznej opieki 
psychologicznej.  



 


