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              Rozdział I 
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH 
W SZKOLE 
 

1. Zagrożenia zewnętrzne 
 

1.1 Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy -zasady postępowania po ogłoszeniu 
alarmu w szkole 

 

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego 

niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania 

powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego 

operatora danej służby podanie następujących informacji: 
▪ rodzaj stwierdzonego zagrożenia, 

▪ nazwę i adres szkoły, 

▪ imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, 
▪ telefon kontaktowy, 

▪ zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie, 

2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 
 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 

▪ Policja9 977 

▪ Straż Pożarna 998 

▪ Pogotowie Ratunkowe 999 

▪ Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112 

▪ Pogotowie Energetyczne 991 

▪ Pogotowie Gazowe 992 

▪ Pogotowie Ciepłownicze 993 

▪ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

▪ Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

▪ Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800120226. 
 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji 

wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły.  

1. Po  rozpoznaniu  zagrożenia  i  dokonaniu  oceny  sytuacji  nauczyciel  decyduje  

o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku.  

2. Nauczyciel zamyka okna, wyłącza sprzęt elektroniczny i elektryczny. Klucz 

zostawia w drzwiach. 

3. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się  w szeregu i w sposób 

zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się 

poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia 

osób funkcyjnych. 

4. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się 
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wokół najbliżej stojącego nauczyciela. 

5. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą 

po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi 

ewakuacyjne są już wolne.  

6. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce 

zbiórki. 

7. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy  natychmiast udajemy się (jeżeli tylko 

nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i 

stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej. 

8. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i 

ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji 

ratunkowej przez wezwane służby ratownicze. 

 
Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą 
ogłoszenia alarmu w szkole: 

 
1. Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela. 

2. Bądź opanowany, nie ulegaj panice. 

3. Po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną 
przez nauczyciela. 

4. Pomagaj osobom słabszym. 

5. Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym. 

6. Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio. 
 

1.2  Wtargnięcie napastnika 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, tzw. aktywny strzelec. 

 
▪ Jeżeli nie było szansy na ucieczkę, ukryj się z uczniami, zamknij drzwi na klucz 

(zabarykaduj się). 

▪ Wycisz i uspokój uczniów. 

▪ Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami i uczniami, którzy potrzebują 

pomocy. 

▪ Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. 

▪ Poinformuj policję, wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji. 

▪ Zasłoń okno, zgaś światło. 

▪ Nie przemieszczaj się. 

▪ Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi. 

▪ Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze. 

▪ Jeżeli padną strzały, nie krzycz. 

▪ Nie otwieraj nikomu drzwi. 

▪ W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 
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ostatnią szansą na uratowanie życia. 

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą: 

 

▪ Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika. 

▪ Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon. 

▪ Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia. 

▪ Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 

▪ Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. 

▪ Nie zwracaj na siebie uwagi. 

▪ Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. 

▪ Nie oszukuj terrorysty. 

▪ Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu. 
▪ Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 
▪ Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów . 
▪ Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. 

 
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 
▪ Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów– możesz zostać 

uznany za terrorystę. 

▪ Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi. 

▪ Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 

▪ Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom. 

▪ Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. 

▪ Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

▪ Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy. 

▪ Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona. 

▪ Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku. 

▪ Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub 

pożaru. 

 
 1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego 

 
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

 

1. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole 

za uruchomienie procedury. 

2. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji. 

3. Nie używaj telefonu komórkowego. 

4. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia. 
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5. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową 

lub funkcjonariuszy służb. 

6. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi. 

7. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. 

 
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku 

1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. 

2. Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku.  

3. Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji 

(tylko jeżeli czas na to pozwala). 

4. Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie 

procedury. 

5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie  z planem ewakuacji. 

6. Nie używaj telefonu komórkowego. 

7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową 

lub funkcjonariuszy służb. 

8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi. 

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. 

 

1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego pochodzącego ze  
środowiska zewnętrznego szkoły 
 

Należy wówczas: 
 

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły a osoby przebywające na 
zewnątrz ewakuować do budynku szkoły, przemieszczając się pod wiatr oraz 
poprzecznie do kierunku wiatru. 

2.  Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby- policję, straż 
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku. 

3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne. 
4. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń . 
5. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz  prac wymagających dużego 

wysiłku.  
6. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 
wentylacyjnych. 

7. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich 
wytycznymi.  

 
2. Zagrożenia wewnętrzne 

 
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych 
zachowań w szkole  
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1. Agresja fizyczna 

▪ Należy bezzwłocznie podjąć 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 przekazać uczestnikom 

agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, 

stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać 

o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami. 

▪ Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagoga i dyrektora szkoły oraz powiadomić 

wychowawcę/ów oraz rodziców agresora i ofiary. 

▪ W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog lub 

dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców. 

▪ 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 poszkodowanego. 

▪ Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu 

stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę. 

▪ Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać,  

jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi. 

▪ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić 

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 

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 szkoły. 

 

2. Agresja słowna 

 

▪ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska. 

▪ Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga. 

▪ Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno. 

▪ Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

▪ O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców uczestników zdarzenia. 
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▪ Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, 

jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi. 

▪ W przypadku agresji słownej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić 

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 

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. 
 

2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji  
 psychoaktywnych 

 

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

należy: 

 

▪ zachować szczególne środki ostrożności, 
▪ zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej 

zniszczeniem, 
▪ powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję, 
▪ ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy, 
▪ przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji. 

 

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

 

▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 
▪ powiadomić pedagoga szkolnego, 
▪ powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję, 
▪ zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej 

substancji, 
▪ zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni, 
▪ powiadomić rodziców ucznia, 
▪ poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole, 

 

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem: 

 

▪ powiadomić wychowawcę klasy ucznia, 
▪ odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 
▪ powiadomić pedagoga szkolnego, 
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego, 
▪ powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 
▪ powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły, 
▪ poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na 

wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności 
należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia 
należy udzielić również rodzicom prawnym ucznia, 

▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami ,wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, 
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wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 
 

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami: 

▪ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 
▪ poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego, 
▪ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego, 
▪ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 
▪ wezwać do szkoły rodziców ucznia, 
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze 

postępowania, 
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, 
▪ zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się, 

wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 
 

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”: 

▪ przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 
▪ w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w  klasie, 
▪ poinformować pedagoga szkolnego, 
▪ przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego, 
▪ poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 
▪ wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, 
▪ wezwać do szkoły rodziców ucznia, 
▪ przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze 

postępowania, 
▪ przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub 

indywidualnie w celu wyciszenia emocji, 
▪ udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu 

od odurzania się. 

 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców: 

▪ szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny i Nieletnich 
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. 
 

 

2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub 
wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych 

 

Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości: 

▪ Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać 
podjęte bezzwłocznie. 

▪ Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 
▪ Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod 
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opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 
▪ Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa, tj. przedmiotów pochodzących                             

z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji. 
▪ Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące 
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. 
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły 
(należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać 
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia). We współpracy z pedagogiem 
szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

▪ Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców sprawcy i przeprowadzić rozmowy                             
z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną 
przez rodziców. 

▪ Należy powiadomić Policję. 
 

2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii 
w szkole 

 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 

▪ w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 
pedagoga szkolnego, 

▪ w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 
uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji, 

▪ następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację                                 
o stwierdzonym zagrożeniu, 

▪ wychowawcy klas oraz pedagog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne wśród 
uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form 
przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie, 

▪ w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 
powiadomieni rodzice ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności 
sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania, 

▪ dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców ucznia, 
▪ wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem 

(w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia), 
▪ wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia- 

sprawcy na temat zdarzenia, 
▪ dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ustali działania z udziałem psychologa 

dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki nad uczennicą/uczniem. 
 

Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a; art. 200b; 

 

2.5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków  
 rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia 

 
 

▪ W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji 

o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy 

bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym 

zdarzeniu. 

▪ W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały 
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pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec 

tego ucznia przez sprawców zdarzenia. 

▪ Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom 

szkoły. 

▪ Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów                   

o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu 

działań. 

▪ Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców ucznia, który rozpowszechniał materiały 

pornograficzne. 

▪ Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia 

sprawcy na temat zdarzenia. 

 

 

2.6 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 
 niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 

  

 *     Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien powiadomić wychowawcę  klasy i/lub   
        pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych  
        uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności  
        i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

• W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności  
        mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący 
        zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły. 

▪ W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 

zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec 

tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach. 

▪ Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje 

o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia. 

▪ Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego 

zachowań, wychowawca lub pedagog szkolny wzywa rodziców do szkoły i przekazuje im  

informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego 

nadzoru nad nim. Ustala z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem. 

▪ W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 

pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia 

wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny                              

i Nieletnich lub Policję– Wydział ds. Nieletnich. 

▪ Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. 

gwałtu), pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 
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powiadomieniu o zajściu rodziców zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej 

postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

▪ Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami  ustala konieczność podjęcia działań                           

z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, 

którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za 

prostytuowanie się. 

 

▪ W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

 

 

2.7  Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole 
 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. 

  Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,                             

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie 

pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły. 

Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

ucznia, skutkuje sankcją karną. 

  W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów                                      

z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji. 

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

   O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców poszkodowanego, 

pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego 

inspektora pracy, organ prowadzący szkołę oraz radę rodziców. 

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora                     

i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub 

upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje 

wpisem w dzienniku zajęć ,podając datę i godzinę powiadomienia rodziców ucznia                            

o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń –np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania 

pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru 

dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.  

   W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)  
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dyrektor lub upoważniona  osoba  wzywa  pogotowie  ratunkowe. W przypadku  

stwierdzenia  przez  lekarza  potrzeby  pobytu  ucznia  w szpitalu, należy zapewnić 

uczniowi opiekę w drodze do szpitala. 

   Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za 

nie.  

 

3. Zespół powypadkowy 

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady pracownik 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie może 

uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. W składzie 

zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub 

Rady Rodziców. 

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole. 

4. Postępowanie powypadkowe 

Zespół powypadkowy: 

▪ przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, 

▪ rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga szkolnego)                          

i sporządza protokół przesłuchania, 

▪ rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli 

świadkami są uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub 

pedagoga szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia -

świadka i jego rodziców, 

▪ sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku, 

▪ uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał                          

w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 

▪ uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku, 

▪ sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu 

oraz dyrektor szkoły. 

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią 

uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu                               

w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko 

przewodniczącego zespołu. 

Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może wyrazić 
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zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół 

powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do treści 

protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia 

poszkodowanego, postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.  

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, 

szkoły, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla 

organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie). 

 

5.  Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego 

 

    W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy 

odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy 

przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć                          

w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla 

ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym 

materiałem dowodowym. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po 

rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu 

zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności 

dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 

 

6.  Dokumentacja 

 

   Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania 

i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach 

profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom. 

 

2.8  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, 
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▪ 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 urządzeń użytku publicznego. 

▪ Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, zobowiązana 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 zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi 

szkolnemu pod opiekę. 

▪ Dyrektor szkoły winien powiadomić 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 tożsamość jest nieznana. Do jego 

obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji. 

 

 

2.9  Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu 
karalnego 

 
 

▪ Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu 

karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez 

wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek 

powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły. 

▪ Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - 

ofiary czynu karalnego. 

▪ Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie                                 

w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

▪ W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie 

psychologiczne. 

 

           Rozdział II 
 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE 
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 
 

3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych - procedura   
       reagowania 

 

▪ Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie zależna 
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od tego, czy: treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami szkoły, czy też treści 

nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami szkoły, lecz wymagają kontaktu 

szkoły z odpowiednimi służbami. 

▪ W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki                           

z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu), 

znalezione w Internecie lub w komputerze. Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem 

rodziców dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich przedstawiciel szkoły 

posiadający odpowiednie kompetencje techniczne.  

▪ W identyfikacji sprawców kluczowe znaczenie odgrywać będą zgromadzone dowody.                      

W procesie udostępniania nielegalnych i szkodliwych treści małoletnim występują na 

ogół: twórca treści (np. pornografii) oraz osoby, która udostępniły je dziecku. Często 

osobami tymi są rówieśnicy – uczniowie tej samej szkoły czy klasy, dzieci sąsiadów. 

Konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców dzieci uczestniczących w zdarzeniu     

o sytuacji roli ich dzieci. 

▪ W przypadku udostępniania treści opisanych wcześniej jak o szkodliwych/ 

niedozwolonych/ nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez ucznia należy 

przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej trakcie uzmysłowić mu 

szkodliwość prowadzonych przez niego działań. Działania szkoły powinny koncentrować 

się na aktywnościach wychowawczych. W przypadku upowszechniania przez sprawców 

treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu 

na Policję. 

▪ Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji - otoczyć 

opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozmowa z dzieckiem powinna się odbywać                          

w warunkach jego komfortu psychicznego z poszanowaniem poufności i podmiotowości 

ucznia. 

▪ W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego 

ofiary- w klasie, czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych                                               

i wychowawczych. 

▪ W przypadku naruszenia prawa, np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych                     

z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę 

dorosłą należy – w porozumieniu z rodzicami dziecka - niezwłocznie powiadomić Policję.  

 

3.2 Cyberprzemoc– procedura reagowania 

 

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę lub świadka. 

 

   W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia 

(rozmiar i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność). Trzeba dokonać oceny, czy  zdarzenie 

wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym żartem.  

Należy zabezpieczyć  wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy. W trakcie 

zbierania materiałów należy zadbać o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w problem. 

Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest konieczne, 

należy skontaktować się z Policją.  

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien 
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przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. W pierwszej kolejności należy udzielić 

wsparcia ofierze. W działania  wobec  ofiary należy także  włączyć rodziców ofiary. 

Należy zadbać   o bezpieczeństwo świadków zdarzenia,  zwłaszcza, jeśli byli   osobami 

ujawniającymi cyberprzemoc.  

 

3.2.1 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego 
z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka 
i pracownika szkoły - procedura reagowania 

 
   W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody nieodpowiedniego lub niezgodnego                 
z prawem działania- w formie elektronicznej (email, zrzut ekranu, konwersacja                                          
w komunikatorze lub sms). Równolegle należy dokonać zmian tych danych identyfikujących, 
które zależą od ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform i portali 
internetowych, tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania prywatności . Jeśli 
wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego wizerunku ofiary, bądź  
w innych celach niezgodnych z prawem należy dążyć do wyjaśnienia  tych  działań                                            
i  usunięcia  ich  skutków,  także  tych  widocznych w Internecie. Likwidacja stron     
internetowych czy  profili  w portalach społecznościowych , która wymagać będzie 
interwencji w zebrane dowody musi odbywać się za zgodą Policji (o ile została powiado-
miona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży tożsamości w celu posłużenia się 
nią ,np. podczas zakupu towarów online lub dokonania transakcji finansowych. W tym 
przypadku należy skontaktować się ze sklepem lub pożyczkodawcą i wyjaśnić charakter 
zdarzenia. 
  W przypadku, gdy dowody jasno wskazują na konkretnego sprawcę oraz na spełnianie 

przesłanki, iż sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej, 

należy je zabezpieczyć i przekazać Policji. W przypadku, gdy trudno to ustalić, identyfikacji 

dokonać winna Policja. 

W przypadku znanego sprawcy, który jednak nie działał z powyższych pobudek, szkoła 

powinna dążyć do rozwiązania problemu w ramach działań wychowawczo – edukacyjnych 

uzgodnionych z  rodzicami. 

Dyrekcja szkoły winna podjąć decyzje w sprawie powiadomienia o incydencie Policji, biorąc 

pod uwagę wiek sprawcy, jego dotychczasowe zachowanie, postawę po odkryciu incydentu 

oraz opinie wychowawcy i pedagoga.  

Ofiary incydentów należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami - opieką pedagogiczno-

psychologiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków działania 

sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć ofiary, zablokowanie dostępu do konta 

w portalu społecznościowym). Jeśli kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego 

wizerunku ofiary jest znane tylko jej i rodzicom, szkoła winna zapewnić poufność działań 

tak,  aby informacje narażające ofiarę na naruszenie wizerunku nie były rozpowszechniane. 

Gdy kradzież tożsamości, bądź naruszenie dobrego wizerunku ofiary jest znane szerszemu 

gronu uczniów szkoły, należy podjąć wobec nich działania wychowawcze, zwracające uwagę 

na negatywną ocenę naruszania wizerunku ucznia. 

Gdy naruszenie prywatności, czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują wyrządze-
niem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice dzieci winni o nim powiadomić 
Policję.  
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3.2.2 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem 
z Internetu– procedura reagowania 

 

  Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona zindywidualizowaną opieką 

przez pedagoga szkolnego. Pierwszym jej etapem będzie rozmowa (rozmowy) ze specjalistą, 

która pozwoli zdiagnozować poziom zagrożenia. Każde dziecko, u którego podejrzewa się 

nałóg korzystania z Internetu, powinno zostać profesjonalnie zdiagnozowane przez 

specjalistę.  

Dziecku w trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny- o jego sytuacji i specyfice 

uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni wszyscy uczący go i oceniający 

nauczyciele. 

O ile nie wiedzą o problemie swojego dziecka, niezbędne jest powiadomienie rodziców 

dziecka i omówienie z nimi wspólnych rozwiązań.  

Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie zwrócić uwagę na 

negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów Internetu oraz zaapelować                                

o codzienne wsparcie dla dziecka dotkniętego problemem, a także o informowanie 

wychowawcy w przypadku wystąpienia kolejnych przypadków u innych dzieci. 

 

3.2.3 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, 
zagrożenie pedofilią – procedura reagowania 

 
  Należy zidentyfikować i zabezpieczyć 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 dokonać zawiadomienia na Policji o wystąpieniu 

zdarzenia. 

Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań w celu 

dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego możliwego wsparcia organom ścigania, m.in. 

zabezpieczyć i przekazać zebrane dowody. 

Nie należy podejmować aktywności zmierzających bezpośrednio do kontaktu ze sprawcą. 

Zadaniem szkoły jest zebranie dowodów i opieka nad ofiarą i ew. świadkami. 

Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami. Należy upewnić się, że 

kontakt ofiary ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało poczucie bezpieczeństwa. 

Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (rodzinnej) dziecka, w której tkwić 

może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. Dziecku należy udzielić profesjonalnej 

opieki terapeutycznej. Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane                         

z rodzicami i  inicjowane za ich zgodą. 

Jeżeli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go opieką 

psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie. 

W przypadkach naruszenia prawa– szczególnie w przypadku uwiedzenia dziecka do lat 15–

obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub Sądu Rodzinnego i Nieletnichnietn2.6 

Seksting,  
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 3.2.4 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło 
dochodu osób nieletnich – procedura reagowania 
 

Seksting to przesyłanie drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub publikowanie 

np. w portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć o kontekście 

seksualnym, erotycznym i intymnym. 

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością realizacji 

zmodyfikowanych procedur reagowania: 

 

Rodzaj 1. 

Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku między 

dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej. 

 

Rodzaj 2.  

Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak nie 

dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę wyrażenia 

siebie. 

 

Rodzaj 3.  

Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób w celu upokorzenia osoby na nich 

zaprezentowanej – lub zostają rozpowszechnione omyłkowo, jednak są zastosowane jako 

narzędzie cyberprzemocy. 

 

Identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu dowodów. 

 

Zidentyfikowani małoletni sprawcy sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji szkoły, gdzie 

zostaną im przedstawione dowody ich aktywności. Niezależnie od zakresu  negatywnych  

zachowań  i  działań  wszyscy  sprawcy  powinni  otrzymać wsparcie pedagogiczne                         

i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w obecności ich rodziców 

zaproszonych do szkoły. 

 

Rodzaj 1 

Dalsze działania poza zapewnieniem wsparcia i opieki psychologiczno- pedagogicznej nie 

są konieczne, jednak istotne jest pouczenie sprawców zdarzenia, że dalsze 

rozpowszechnianie materiałów może być nielegalne i będzie miało ostrzejsze 

konsekwencje, w tym prawne. 

 

Rodzaj 2 

Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne, w takim wypadku 

na dyrektorze placówki ciąży obowiązek zgłoszenia incydentu na Policję i Sądu 

Rodzinnego i Nieletnich. Wszelkie działania wobec sprawców incydentu powinny być 

podejmowane w porozumieniu z ich rodzicami. 

 

Rodzaj 3 
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Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne– konieczne 

zgłoszenie takiego przypadku na Policję. W sytuacji zaistnienia znamion cyberprzemocy, 

należy dodatkowo  zastosować procedurę: Cyberprzemoc. Decyzja o ewentualnym 

poinformowaniu opiekunów powinna być podejmowana przez pedagoga, biorącego pod 

uwagę dobro małoletnich, w zależności od charakteru sytuacji. 

 

Pierwszą reakcją szkoły i rodziców, obok dokumentacji dowodów, winno być otoczenie 

wszechstronną, dyskretną opieką psychologiczno - pedagogiczną ofiary oraz 

zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych, w przypadku upublicznienia 

przypadku sekstingu w środowisku rówieśniczym.  

Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym– np. 

poprzez przesłanie MMS do uczniów tej samej szkoły lub klasy lub publikację w portalu 

społecznościowym, należy podjąć działania wychowawcze, uświadamiające negatywne 

aspekty moralne sekstingu oraz  narażanie się na dotkliwe kary. 

 

W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii dziecięcej (co 

jest wykroczeniem ściganym z urzędu) dyrekcja jest zobowiązana do powiadomienia o tym 

zdarzeniu Policję lub Sąd Rodzinny . 

 

 

 


