
Procedury bezpieczeństwa 
obowiązujące na terenie SP 21 

w Szczecinie



BEZPIECZEŃSTWO

to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, 
daje mu poczucie pewności.

Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla
człowieka szczególnie cennego: życia, zdrowia,
szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr
niematerialnych.



Podstawowy obowiązek szkoły to zapewnienie
uczniom bezpieczeństwa.

W trosce o ten aspekt życia szkolnego, Szkoła
Podstawowa nr 21 w Szczecinie prowadzi
następujące działania:

1.Całoroczna realizacja Programu wychowawczo-
profilaktycznego (organizowanie lekcji
wychowawczych, spotkań, prelekcji oraz warsztatów
dla uczniów, rodziców i nauczycieli, mających na celu
uświadomienie współczesnych zagrożeń i sposobów
radzenia sobie z nimi – współpraca z instytucjami
wspierającymi działania szkoły),



2.Programy dodatkowe realizowanie na terenie
szkoły podnoszące bezpieczeństwo uczniów:

• Zachowaj Trzeźwy Umysł – program ma celu 
kompleksowe wspieranie uczniów w rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem dbania o własne 
zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje z 
innymi. 

• Mediacje rówieśnicze - sposób rozwiązywania
sporów, gdzie skonfliktowanym stronom w
porozumieniu pomaga bezstronny i
profesjonalnie do tego przygotowany mediator
(kolega, koleżanka ze szkoły).



3. Zawiadamianie Sądu lub/i Policji przez Szkołę w
przypadku stwierdzenia istnienia okoliczności
świadczących o demoralizacji nieletniego, w
szczególności: naruszanie zasad współżycia
społecznego, popełnienie czynu zabronionego,
systematyczne uchylanie się od obowiązku
szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
uprawianie nierządu, udział w grupach
przestępczych

(Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich),



4. W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
uczniów opracowane i stosowane są procedury
reagowania w sytuacjach kryzysowych (dla
nauczycieli, pracowników szkoły),



Procedury szkolne:
Procedura postępowania w przypadku

stwierdzenia naruszenia przez ucznia
godności.

Procedura postępowania nauczyciela w
sytuacjach zagrożenia gazem paraliżująco-
łzawiącym.

Procedura postępowania nauczyciela w
przypadku agresywnego zachowania ucznia.

Procedura postępowania w przypadku
cyberprzemocy.



Procedura postępowania w przypadku
stwierdzenia występowania u ucznia
czynników wskazujących na ryzyko zachowań
samobójczych.

Procedura postępowania w przypadku
podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń pod wpływem środków odurzających –
narkotyków, dopalaczy.

Procedura postępowania w przypadku
zakłócenia toku lekcji.



Procedura wchodzenia i przebywania w budynku
szkoły osób trzecich nie zatrudnionych w
szkole zapewniająca uczniom bezpieczeństwo,
ochronę przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami
patologii społecznej.

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z
budynku szkoły.

Procedura postępowania wobec ucznia który się
okalecza.



Procedura postępowania nauczyciela w
przypadku dewastacji mienia szkolnego oraz
działania na szkodę drugiej osoby.

Procedura postępowania nauczycieli w
przypadku gdy uczeń uległ wypadkowi lub
zachorował.

Procedura postępowania gdy nauczyciel
podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
alkohol.

Procedura postępowania w przypadku ataku
terrorystycznego.



Procedura w przypadku zamachu bombowego.

Procedura postępowania w przypadku, gdy
uczeń na terenie szkoły pali papierosy lub e-
papierosy.

Procedura postępowania w przypadku uzyskania
informacji i popełnieniu przestępstwa na
terenie szkoły.

Procedura postępowania nauczycieli w
przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub
wartościowych przedmiotów.



Sytuacje, które można zakwalifikować do 
grupy kryzysowych i wymagające 

każdorazowo reagowania nauczyciela to:

• zastraszanie, agresja, przemoc, bójki pomiędzy
uczniami,

• kradzieże, niszczenie mienia,

• używki: papierosy, e-papierosy, narkotyki,
substancje psychoaktywne (posiadanie,
rozprowadzanie, przebywanie pod ich
wpływem, zażywanie)



• próby samobójcze, samookaleczenia,
problemy z odżywianiem (anoreksja, bulimia),
okaleczanie innych osób, zagrożenie
zamachem terrorystycznym,

• cyberprzemoc: robienie zdjęć/filmów
ośmieszających inne osoby, wykorzystywanie
tych materiałów do wymuszeń, szantażu,
rozpowszechniania nieprawdziwych lub
poniżających informacji, wysyłanie
wiadomości o treści szkodliwej, agresywnej,
dyskryminującej.



Ogólne zasady postępowania nauczyciela wobec 
ucznia sprawcy w sytuacjach nadzwyczajnych:

• Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
pedagoga szkolnego lub wychowawcy -
przekazanie ucznia-sprawcy dyrektorowi lub
pedagogowi, wychowawcy;

• Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych
świadków zdarzenia (rozmowa wyjaśniająca z
uczniem),

• Powiadomienie rodziców ucznia (rozmowa z
rodzicami, analiza przyczyn zachowań),



• Gdy sytuacja jest przestępstwem ściganym z
Urzędu według Kodeksu Karnego (rozbój, bójka,
pobicie, znęcanie się, kradzież, itp.) lub
nieprawidłowe relacje ucznia ze środowiskiem
szkolnym się powtarzają lub sprawca nie jest
uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana,
Szkoła niezwłoczne powiadamia Policję i Sąd,

• Zabezpieczenie ewentualnych dowodów
przestępstwa i przekazanie ich Policji,

• Zapewnienie opieki psychologicznej dla ucznia.



Ogólne zasady postępowania nauczyciela wobec 
ucznia ofiary w sytuacjach  nadzwyczajnych:

• Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej)
bądź udzielenie jej przez wezwanie Pogotowia
Ratunkowego,

• Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
pedagoga szkolnego lub wychowawcy,

• Powiadomienie rodziców ucznia,

• Niezwłoczne powiadomienie Policji, w przypadku
konieczności zabezpieczenia śladów
przestępstwa,

• Zapewnienie opieki psychologicznej uczniowi.



Wskazówki dla Rodziców, których dzieci 
znajdują się w sytuacji kryzysowej:

• Obserwujcie i rozmawiajcie ze swoimi dziećmi,

• Uważnie słuchajcie tego co mówi Wasze
dziecko,

• Przyjmijcie postawę wspierającą,

• W przypadku potrzeby pomocy specjalisty –
sięgnijcie po niego jak najwcześniej!



Sieć pomocy:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Romera w
Szczecinie, tel. 91 432 71 16

• Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, ul. Królowej
Korony Polskiej w Szczecinie, tel. 91 422 60 60,

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Interwencji
Kryzysowej w Szczecinie ul. Sikorskiego 3, tel. 91 46 46 333,

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Terapii i Profilaktyki
w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II, tel. 91 46 46 334,

• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,

• Infolinia dla Rodziców 800 100 100


