PROCEDURY POSTEPOWANIA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE
SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW, BĄDŹ INNYCH SUBSTANCJI
ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie.
3. Wzywa lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości
i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, oraz rodziców/opiekunów ucznia, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
5. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostawieniu ucznia
w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu go do
dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają
przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli lub swoim
zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą
jednostkę policji.
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych,
na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie
umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sad rodzinny jeśli uczeń nie
ukończył 18 lat
8. Pedagog sporządza notatkę z zajścia.
9. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub
narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, nakłada to na szkołę obowiązek
powiadomienia o tej szczególnej sytuacji policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu
rodzinnego.
10. Spożywanie przez ucznia alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z art. 43
Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok postępowania
leży już w kompetencjach tej instytucji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
PODEJRZEWA,
ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ
NARKOTYK
1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie
co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona
wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3.

W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną
substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.

5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń
wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL UJAWNI
NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM
NARKOTYK
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo
znaleziona substancja należy.
2.

Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU
TERRORYSTYCZNEGO
JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach
użyteczności publicznej:
- pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku. Zapamiętaj, gdzie znajdują
się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte,
zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać
własnego bagażu bez opieki.
Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła
przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on
stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - najbliższej jednostce Policji lub Straży
Miejskiej, władzom administracyjnym.
Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób
z zagrożonego miejsca.
Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony
podejrzany przedmiot);
- treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;

- numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej
przyjęcia;
- opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia
„bombowego"
1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć
zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie
i innych osób na niebezpieczeństwo.
2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie
akcją.
3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy
pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem
odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy
powiadomić administratora obiektu.
6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,
strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby
wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i
bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne
Policji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU
UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też
nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
2. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego interwencji
lekarza (powierzchowne otarcia naskórka, stłuczenia, itp.):
a) Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki
szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi
o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej.
b) W razie nieobecności pielęgniarki, ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły,
gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.
c) O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego
zastępcę.
d) Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi,
nauczyciel natychmiast zabezpiecza je, uniemożliwiając ich dalsze użytkowanie.
e) Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest
chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem
stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
f)

Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania
protokołu powypadkowego.

4. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:
a) Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy,
należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce
zdarzenia.
b) W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie
ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
c) Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone
w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności
ratujące zdrowie i życie ucznia.
d) Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.

e) Każdy w/w wypadek podlega rejestracji i wymaga sporządzenia dokumentacji
powypadkowej.

