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A. PROCEDURA EWAKUACJI LUB POSTĘPOWANIA WOBEC INNYCH 
MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW  
SZKOŁY PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKACH SZKOŁY I SALI 
GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU

I. CEL PROCEDURY:

1. Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów 
nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia.

2. Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących 
niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów 
wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów, nauczycieli 
i pracowników z budynków szkoły i sali gimnastycznej.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA:

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne
działania począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów wskazujących na
konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów i nauczycieli budynków szkoły
i sali gimnastycznej.

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY -  ZARZĄDZENIE EWAKUACJI 
LUB POSTĘPOWANIA WOBEC INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

1. Pożar, gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.
2. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego 

środka niebezpiecznego, wtargnięcie napastnika).
3. Zagrożenie NSCH (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut).
4. Zagrożenie katastrofą budowlaną.
5. Inne.

IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU:

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach „WEWNĘTRZNEGO 
SYSTEMU ALARMOWANIA” (załącznik 1).

2. Na tej podstawie ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji lub 
postępowania wobec innych miejscowych zagrożeń.

3. Ewakuację lub postępowanie wobec innych miejscowych zagrożeń należy przeprowadzić 
w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i zaistniałą sytuacją.

4. Komunikat o ewakuacji lub postępowaniu wobec innych miejscowych zagrożeń powinien być 
doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły.
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Świadek niebezpiecznego zdarzenia (odbiorca informacji) zobowiązany jest natychmiast 

powiadomić sekretariat szkoły ustnie lub telefonicznie 

(65) 545 30 72

V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:

1. Woźny:
a. w godzinach pracy szkoły - komunikat o zagrożeniu przekazuje do:

i. dyrektora szkoły - ustnie lub telefonicznie,
ii. pokoju nauczycielskiego -  ustnie,

iii. wstrzymuj e wej ście na teren szkoły,
b. po godzinach pracy szkoły -  w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby 

ratownicze -  stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu 
kierownictwo szkoły.

2. Wicedyrektor -  powiadamia:
a. służbę dyżurną Policji 997
b. służbę dyżurną PSP 998
c. Pogotowie Ratunkowe 999
d. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
e. nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

3. Dyrektor szkoły:
a. podejmuje decyzją w zakresie ewakuacji,
b. nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze,
c. nadzoruje powiadamianie specjalistycznych służb ratowniczych,
d. nadzoruje uruchamianie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

transport, załadunek, i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, 
otwarcie wyj ść ewakuacyjnych,

e. wprowadza zakaz wejścia i wyjścia osób postronnych na teren szkoły,
f. organizuje akcj ę ratowniczą,
g. zarządza ewakuację samochodów,
h. określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia, współdziała ze specjalistycznymi 

służbami ratowniczymi: PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym itp.

4. Nauczyciele:
a. ogłaszają alarm dla uczniów,
b. nadzorują przebieg ewakuacji lub postępowanie wobec innych miejscowych zagrożeń,
c. uczniom nakazuj ą opuszczenie budynku,
d. przeliczaj ą uczniów po opuszczeniu szkoły, sali gimnastycznej i sprawdzają zgodność 

frekwencji z zapisem w dzienniku lekcyjnym,
e. nadzorują zabezpieczenie, ewakuację ważnego mienia i dokumentów.
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5. Pracownicy zatrudnieni w szkole:
a. w każdym z przypadków wymagających ewakuacji lub postępowania wobec innych 

miejscowych zagrożeń należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz 
ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze,

b. w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego (NSCH) w zależności 
od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami (pozostać na miejscu lub 
ewakuować się).

VI. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI W PRZYPADKU POŻARU:

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne.
3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych.
4. Przygotować do ewakuacji, zabezpieczyć, ważne dane wytypowane mienie, dokumenty, 

pieczęcie, itp.
5. Pozamykać okna.
6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających winny przystąpić do wykonywania swoich 

czynności.
7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji 

postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone MIEJSCE EWAKUACJI -
(załącznik 2)

8. Pozamykać drzwi ale nie zakluczać.
9. Nauczyciele informują osobę kierującą ewakuacją o opuszczeniu klas przez uczniów. W razie 

podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt 
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i ponownie sprawdzić pomieszczenie 
budynku.

10. Nauczyciel opuszcza klasę/ salę gimnastyczną ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie pozostał 
w pomieszczeniu.

11. W przypadku konieczności ewakuacji w czasie przerwy międzylekcyjnej ewakuację 
przeprowadza nauczyciel, który ma prowadzić zajęcia z daną klasą lub grupą uczniów.

12. Podczas ewakuacji młodzież i pracowników szkoły należy kierować na drogi ewakuacyjne:
a. z budynków szkoły przez oznakowane wyj ścia główne i wyjście boczne,
b. z budynku sali gimnastycznej i widowni oznakowanymi wyjściami głównym i bocznymi.

13. W trakcie ewakuacji wszyscy zobowiązani są zachować spokój i zdyscyplinowanie, nie 
wzbudzać paniki.

14. Nauczyciele na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do dyrektora 
szkoły lub osoby kierującej ewakuacją.

15. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej 
informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

16. Samowolne oddalenie się młodzieży jest zabronione.
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WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO UDZIELANIA PRACOWNIKOM I UCZNIOM ZSZ 
W RAWICZU PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ W NAGŁYCH WYPADKACH
(załącznik 3)
VII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU:

1. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń i pieczęci, które mają być zabezpieczone lub 
ewakuowane (załącznik 4)

VIII. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA, GDY EWAKUACJA NIE JEST 
MOŻLIWA (w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia 
uzbrojonego napastnika na teren placówki):

1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego podejmuje każdy 
przeszkolony i przygotowany do tego pracownik placówki, gdy:
a. takie zagrożenie zauważy,
b. będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić
c. lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

2. Postępowanie w przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki:
a. zamknij drzwi,
b. zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
c. wyłącz wszystkie światła,
d. wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
e. połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,
f. zachowaj ciszę,
g. jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym,
h. nie otwieraj nikomu drzwi -  służby ratownicze zrobią to same.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO 
(podłożenie ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego, wtargnięcie napastnika) 
OPISUJE RÓWNIEŻ:

Załącznik nr 5

do procedury ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynków szkoły i sali gimnastycznej 
ZSZ w Rawiczu
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH 
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego przekazuje uczniom informację, 
że jeżeli będą świadkami niepokojącej sytuacji np. agresywne zachowanie uczniów, 
obecność na terenie szkoły osób pod wpływem alkoholu, rozprowadzających bądź 
posiadających substancje i narzędzia zabronione, itp., są zobowiązani
niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego, 
dyrektora lub innego pracownika szkoły.

I. Działania interwencyjne w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

1. Osoba (nauczyciel, uczeń, pracownik szkoły), która zauważyła sytuację używania, 
posiadania lub rozprowadzania w/w substancji, uprawiania nierządu zgłasza problem 
do wychowawcy klasy ucznia lub pedagoga szkolnego, w przypadku jego nieobecności 
do dyrekcji szkoły.

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego wychowawca, pedagog lub dyrektor wzywa 
do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. W przypadku potwierdzenia 
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka 
w programie terapeutycznym.

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 
(specjalistę ds. nieletnich).

4. W przypadku ucznia pełnoletniego wychowawca, pedagog lub dyrektor przeprowadza 
rozmowę z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania.

5. W sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 
tych instytucji.

6. 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 postępowania karnego, dyrektor szkoły zawiadamia o tym 
prokuratora lub policję..

II. Działania w przypadku, gdy nauczyciel, uczeń lub pracownik szkoły podejrzewa,
że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy ucznia lub pedagoga 
szkolnego, a w przypadku jego nieobecności dyrekcję szkoły.

2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny lub członek dyrekcji szkoły podejmuje następujące 
działania:
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a) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 
pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 
ani zdrowie.

b) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

c) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 
zobowiązuje do odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią 
odebrania dziecka, 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.

d) Dyrektor szkoły zawiadamia Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, gdy 
rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiaj ą przyjścia do szkoły, 
a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 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 sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

3. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły powiadamia 
o tym policj ę (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.

4. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 
wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

III. Działania w przypadku, gdy nauczyciel, uczeń lub pracownik szkoły znajdzie na terenie
szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk.

1. Powiadamia pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły.

2. Jedna z osób powiadomionych zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję 
przed dostępem do niej osób niepowołanych.

3. Po ocenie sytuacji i stwierdzeniu wystąpienia substancji przypominaj ącej narkotyk, osoba 
poinformowana powiadamia Komendę Powiatową Policji w Rawiczu.

4. Podejmuje jednocześnie działania, na ile jest to możliwe, celem ustalenia, do kogo 
znaleziona substancja należy.

5. Po przybyciu policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz posiadane 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. Działania w przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń
posiada przy sobie alkohol lub substancję przypominającą narkotyk.

1. W obecności wychowawcy, pedagoga szkolnego, członka dyrekcji ma prawo żądać, 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.

2. Nauczyciel nie przeszukuje samodzielnie odzieży, ani innych przedmiotów ucznia 
(czynność zastrzeżona dla policji).
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3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz w przypadku ucznia 
niepełnoletniego rodziców lub opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 
wstawiennictwa.

4. W przypadku odmowy ucznia przekazania nauczycielowi substancji lub pokazania 
zawartości przedmiotów budzących podejrzenie, dyrektor szkoły wzywa policję w celu 
prowadzenia dalszych czynności.

5. Jeżeli uczeń wyda narkotyk dobrowolnie po odpowiednim zabezpieczeniu należy 
bezzwłocznie przekazać ją do Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

6. Wcześniej należy podjąć próby ustalenia, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

7. Całe zdarzenie należy udokumentować, sporządzając możliwie dokładną notatkę wraz ze 
spostrzeżeniami.

V. Działania wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2. Nauczyciel ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 
pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4. Dyrektor lub wychowawca powiadamia rodziców ucznia-sprawcy.

5. Dyrektor niezwłoczne powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 
uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 
nikomu znana.

6. Należy zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące 
z przestępstwa i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

VI. Działania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

1. Należy poszkodowanemu uczniowi udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź 
zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej lub lekarza w przypadku 
kiedy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
3. Powiadomić rodziców ucznia.

4. Niezwłoczne wezwać policj ę w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 
zdarzenia.

VII. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

1. Uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.

2. Powiadamia dyrektora szkoły,

3. Dyrektor Szkoły zawiadamia Policję.

4. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły ogłaszając 
odpowiedni alarm i powiadamia stosowne służby ratownicze zgodnie z „Procedurą 
ewakuacji lub postępowania wobec innych miejscowych zagrożeń uczniów, nauczycieli i
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pracowników przebywających w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych ul. Gen. Hallera 12 w Rawiczu”

VIII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji 
(wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczyciela).

1. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności 
i rozwiązania problemu.

2. Wpisuje uwagi odnośnie zachowania ucznia do dziennika elektronicznego.

3. Powiadamia wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

4. Wychowawca opracowuje plan działań w celu przezwyciężenia trudności wraz 
z pisemnym zobowiązaniem dla ucznia.

5. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałych 
trudnościach i zapoznaje ucznia z planem działań, jednocześnie prosi rodziców/prawnych 
opiekunów o współpracę w realizacji pisemnego zobowiązania ucznia.

6. W przypadku braku reakcji na interwencję wychowawcy, powiadamia 
on pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

7. Wychowawca i pedagog stosuje wobec ucznia konsekwencje zgodne 
ze Statutem Szkoły.

8. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej wychowawca zapoznaje członków rady 
o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

IX. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia przejawiającego agresywne zachowania (bójka,
pobicie, inne).

1. Osoba (nauczyciel, pracownik szkoły) -  świadek agresywnego zachowania uczniów 
przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary. Rozdziela uczniów i odizolowuje 
sprawcę od ofiary. W razie potrzeby prosi o pomoc innego nauczyciela, pracownika 
szkoły.

2. Zaprowadza poszkodowanego ucznia do pielęgniarki szkolnej, a w przypadku jej 
nieobecności udziela uczniowi pierwszej pomocy. Pielęgniarka szkolna lub nauczyciel 
udzielający pomocy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia 
dalszego postępowania medycznego.

3. Powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

4. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza 
sprawę agresji fizycznej na policję.

5. Wychowawca niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów 
(zarówno sprawcy, jak i ofiary zdarzenia).

6. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniami, w obecności świadków zdarzenia w celu 
wyjaśnienia sytuacji. Uświadamia sprawcy jego nieodpowiednie zachowanie i informuje 
go o konsekwencjach zgodnych ze Statutem Szkoły.

7. Nauczyciel sporządza odpowiedni zapis w dokumentacji zawierający opis zdarzenia, dane 
sprawcy, ofiary i innych osób uczestniczących w zdarzeniu. Notatkę podpisuje zarówno 
uczeń, jak i rodzic/prawny opiekun.
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8. Wychowawca, pedagog oraz uczeń przejawiający agresywne zachowanie i jego 
rodzice/prawni opiekunowie ustalają i podpisują kontrakt zawierający plan działań mający 
na celu poprawę zachowania ucznia.

9. W przypadku rażących zaniedbań rodziców/prawnych opiekunów lub ich niewydolności 
wychowawczej pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły 
kieruje sprawę na policję lub do sądu rodzinnego.

X. Postępowanie nauczyciela, pracownika szkoły w przypadku pojawienia się na terenie
szkoły obcych osób, których zachowanie i wygląd wzbudzają niepokój.

1. Każda obca osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek przedstawić dyżurującemu 
nauczycielowi lub innemu pracownikowi cel swojej wizyty.

2. W przypadku, gdy w/w osoba odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie 
bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy poprosić tę osobę
0 opuszczenie terenu szkoły. Jeżeli nie zastosuje się do tego polecenia, wówczas pracownik 
informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z tą osobą, a jeżeli nie odnosi ona skutku, powiadamia 
policję.

XI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia -  sprawcy cyberprzemocy.

1. Nauczyciel, któremu zgłoszono przypadek cyberprzemocy lub który wszedł w posiadanie 
takiej informacji, powiadamia o tym fakcie wychowawcę ucznia, pedagoga szkolnego i 
dyrektora szkoły.

2. Wychowawca i pedagog szkolny wyjaśniaj ą okoliczności zdarzenia i ustalają 
ewentualnych świadków, a także rodzaj materiału i sposób jego rozpowszechniania.

3. Wychowawca i pedagog szkolny, korzystając z pomoc informatyka, zabezpiecza dowody
1 ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. W przypadku trudności należy skorzystać 
z pomocy znajdującej się na stronie internetowej http://helpline.org.pl.

4. Wychowawca, pedagog szkolny i dyrektor szkoły analizują zdarzenie 
i powiadamiaj ą rodziców/prawnych opiekunów sprawcy oraz w razie konieczności policję 
lub sąd rodzinny.

5. Wychowawca i pedagog szkolny zobowiązują ucznia -  sprawcę cyberprzemocy 
do zaprzestania takiego postępowania i zobowiązują do natychmiastowego usunięcia 
materiałów związanych z cyberprzemocą.

6. Wychowawca i pedagog szkolny informują rodziców/opiekunów ucznia -  sprawcy 
o podjętych działaniach i zastosowanych środkach dyscyplinujących wobec niego.

W przypadku, gdy sprawca jest nieznany należy doprowadzić do przerwania aktu 
cyberprzemocy, zawiadomić administratora serwisu o zaistniałym fakcie i konieczności usunięcia 
materiału z sieci. W przypadku trudności należy skorzystać z pomocy znajdującej się na stronie 
internetowej http://helpline.org.pl.

XII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia -  ofiary cyberprzemocy.
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1. Wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły przeprowadza z poszkodowanym 
uczniem rozmowę mającą ustalić poziom i zakres wymaganego wsparcia.

2. Osoba przeprowadzająca rozmowę zawiadamia pedagoga szkolnego
i dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałym zdarzeniu.

3. Wychowawca i pedagog szkolny ustalają okoliczności i świadków zdarzenia oraz wdrażają 
działania zmierzające do przerwania aktu przemocy.

4. Uczeń zostaje objęty opieką psychologiczno-pedagogiczną, a w razie potrzeby skierowany 
do poradni specjalistycznej.

5. Wychowawca monitoruje sytuację poszkodowanego ucznia i jego funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej.

XIII. Postępowanie nauczyciela w przypadku podejrzenia zagrożenia próbą samobójczą.

1. Po otrzymaniu niepokojącej informacji ustalić rodzaj i poziom zagrożenia.

2. Obserwować i monitorować ucznia znajdującego się w trudnej, kryzysowej sytuacji.

3. W razie konieczności wezwać pomoc właściwą do zaistniałego zagrożenia.

4. W czasie takiej interwencji zadbać o to, aby przebiegła ona spokojnie 
i dyskretnie.

5. Zawiadomić o możliwym zagrożeniu próbą samobójczą wychowawcę, pedagoga 
szkolnego i dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

6. W przypadku przybycia do szkoły rodziców/prawnych opiekunów przejmują oni opiekę 
nad uczniem.

7. W przypadku odmowy współpracy ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
powiadomić sąd rodzinny.

8. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą związaną np. z kontaktem 
z postronnymi osobami, przedstawicielami mediów itp.

XIV. Postępowanie nauczyciela w przypadku posiadania przez uczniów niebezpiecznych 
substancji lub przedmiotów.

1. Nakłonienie ucznia do oddania i zabezpieczenie niebezpiecznej substancji lub przedmiotu
(nóż, scyzoryk, zapalniczka, pistolet itp.). W przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) 
może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów nauczyciel natychmiast
powiadamia dyrektora szkoły, który zawiadamia policję.

2. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły analizują zdarzenie i powiadamiaj ą 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia, a następnie podejmuj ą (odpowiednie do 
zaistniałego zdarzenia) działania wychowawcze i dyscyplinujące.

Każde zdarzenie kryzysowe należy udokumentować, sporządzając możliwie 
dokładną notatkę wraz ze spostrzeżeniami. ( załącznik nr 7)

C. Metody współpracy z policją.
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1. W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę 
w zakresie profilaktyki zagrożeń.

2. Koordynatorami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich oraz 
społeczny profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

3. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje 
się szkoła. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. 
nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na 
bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem 
i dobrem uczniów.

4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
a) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami, podejmuj ące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacj ę 
dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;

b) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 
odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów 
narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz sposobów unikania zagrożeń;

c) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły „wypełniających znamiona 
przestępstwa”, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz 
przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;

d) udzielenie przez policj ę pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;

e) wspólny -  szkoły i policji -  udział w lokalnych programach profilaktyki 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 
demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach [...]” 
albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 
sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

Każda dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 
zasygnalizowana dyrektorowi szkoły.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Załącznik nr 1
do procedury ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku szkoły i sali gimnastycznej Z S Z  w Rawiczu

WEWNĘTRZNY SYSTEM ALARMOWANIA

I. Ogłoszenie alarmu w sytuacji gdy ewakuacja z budynku nie jest możliwa
*  Sygnał dźwiękowy informujący o wtargnięciu napastnika na określony 
teren, do obiektu lub budynku. Sygnał ten zostaje ogłoszony za pomocą 
dzwonka:

f i  trzy krótkie dzwonki po 3 sekundy każdy w jednosekundowych odstępach

1. Jeżeli jest możliwe, to informacje o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego 
wystąpieniu lub ustąpieniu należy przekazać właściwym służbom i osobom 
pozostających w strefie zagrożonej za pomocą wszelkich dostępnych środków:
a. elektroniczne środki medialne
b. linia telefoniczna
c. przekaz słowny
d. sygnały świetlne

II. Ogłoszenie alarmu w sytuacji gdy należy się ewakuować z budynku w 
przypadku pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

*  Sygnał dźwiękowy informujący o ewakuacji z budynku. Sygnał ten 
zostaje ogłoszony za pomocą dzwonka:

f i  pięć dzwonków po 5 sekund każdy w jednosekundowych odstępach

1. Postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego wg OGÓLNYCH ZASAD 

EWAKUACJI opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, „Procedurach 

ewakuacji lub postępowania wobec innych miejscowych zagrożeń uczniów, nauczycieli 

i pracowników przebywających w budynkach szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Zawodowych w Rawiczu”.

2. Alarm ogłasza się w sytuacjach związanych z miejscowym zagrożeniem takim, jak:
a. rozpylenie niebezpiecznej substancji w powietrzu (gaz łzawiący, pieprzowy)
b. reakcje chemiczne podczas zaj ęć
c. katastrofy budowlane
d. podejrzane przedmioty (plecaki, reklamówki, kartony inne)
e. materiały wybuchowe
f. wyciek gazu
g. wydostanie się energii elektrycznej spod kontroli
h. zalanie wodą (pęknięcie rury instalacji grzewczej, wodociągowej)
i. niebezpieczne zwierzęta w szkole

adres: ul. Gen. J. Hallera 12, 63-900 Rawicz 
tel.: 65 545 30 72, fax: 65 545 22 35 
e-mail: zsz@powiatrawicki.pl 
strona internetowa: www.zszrawicz.pl

mailto:zsz@powiatrawicki.pl
http://www.zszrawicz.pl


Załącznik nr 2
do procedury ew akuacji uczniów, nauczycieli i pracow ników  z  budynków  szko ły  
ZSZ  w  Rawiczu.

MIEJSCE EWAKUACJI
z  b u d y n k ó w  ZSZ  w  R a w iczu . u l. Gen. H a lle ra  12.

1. Miejscem ewakuacji jest boisko szkolne (*rysunek pon iżej).

2. Każda osoba przebywająca w czasie ogłoszenia alarmu w budynku szkoły udaje się 
do wyznaczonej strefy:



MIEJSCE EWAKUACJI
z  b u d y n k u  G -  b u d y n e k  o ś w ia to w y  u l. Gen. G ro ta  R ow eck ieg o  9  e

ZSZ  w  R a w iczu

1. Miejscem ewakuacji jest boisko szkolne podzielone na specjalne strefy (*rysunek  
poniżej).

2. Każda osoba przebywająca w czasie ogłoszenia alarmu w budynku szkoły udaje się 
do wyznaczonej strefy:

a. uczniowie klas ZSZ budynek 9f z opiekunami - s tre fa  I

b. uczniowie klas ZSZ z opiekunami, osoby przebywające w Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej i pomieszczeniach PUP - s tre fa  II



MIEJSCE EWAKUACJI
z  b u d y n k ó w  W a rsz ta tó w  S zk o ln y c h  ODiDZ u l. S ie n k ie w ic za  2 7

ZSZ  w  R a w iczu .

1. Miejscem ewakuacji jest boisko szkolne (*rysunek  pon iżej).

2. Każda osoba przebywająca w czasie ogłoszenia alarmu w budynku szkoły udaje się
do wyznaczonej strefy:
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Załącznik nr 3
do procedury ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracow ników  z  budynków  szk o ły  i sali gim nastycznej 
ZSZ w  Rawiczu

W YK AZ OSÓB W Y ZN A C ZO N Y C H  DO UDZIELAN A N IA  PR A C O W N IK O M  

I U C ZN IO M  ZSZ W  RAW ICZU PIER W SZEJ PO M O C Y  M ED Y C ZN EJ

W  N A G ŁYC H  W YPADK ACH :

I. Wyznaczam do udzielania pracownikom i uczniom w ZSZ w Rawiczu pierwszej 

pomocy medycznej w nagłych wypadkach następujących pracowników:

1. Katarzyna Kośmider - pielęgniarka

2. Renata Balcerek

3. Sabina Kasprzak

4. Iwona Kurzawa

5. Janusz Majer

6. Elżbieta Majewska

7. Magdalena Nawrot

8. Iwona Samól-Biedrowska

9. Joanna Sierpowska

10. Magdalena Sikora

11. Renata Uźniak

12. Monika Świtała

13. Anna Funka - Leciejewska

14. Rafał Jędrzejak

15. Robert Korczak

16. Adam Ratajczak

17. Dawid Szynalski

18. Magdalena Ratajczak

19. Grażyna Pawlak
20. Mirosław Gocek

II. Zakres zadań pracowników określonych w pkt. I obejmuje udzielenie pierwszej pomocy 

medycznej w nagłych wypadkach zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzenie
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apteczki pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy oraz zapewnienie informacji 

o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami medycznymi w zakresie udzielania 

pomocy i ratownictwa medycznego.

III. Wyznaczam do wykonania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 

pracowników i uczniów ZSZ w Rawiczu zgodnie z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, następujących pracowników:

1. BUDYNEK A -  Ludwik Kaźmierczak, lub nauczyciel dyżurujący wg

harmonogramu dyżurów.

2. BUDYNEK B Roman Mądrzak, lub nauczyciel dyżurujący wg harmonogramu 

dyżurów,

3. BUDYNEK C -  Katarzyna Michalak, lub nauczyciel dyżurujący wg

harmonogramu dyżurów,

4. SALA GIMNASTYCZNA -  Roman Mądrzak , lub nauczyciel prowadzący 

zajęcia WF.

5. BUDYNEK G ul. Gen. Grota Roweckiego 9 e -  nauczyciel pełniący dyżur 

w budynku.

6. Budynki Warsztatów Szkolnych ul. Sienkiewicza 27 -  Adam Ratajczak

IV. Zakres obowiązków pracowników określonych w pkt. III obejmuje czynności ochronne 

z zakresu ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, Procedurą ewakuacji w ZSZ w Rawiczu w razie 

zagrożenia pożarowego, nadzorowania podstawowego sprzętu przeciwpożarowego oraz 

zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami ochrony 

przeciwpożarowej.

V. Wyznaczam do informowania o wystąpieniu zdarzenia kryzysowego (ewakuacja, pożar,

zalanie itp.) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rawiczu pod 

całodobowym numerem telefonu 666 384 402 lub w godzinach urzędowania 

65 546 5137, następujących pracowników:

1. Wicedyrektor Patrycj a Stelmaszyk

2. Ludwik Kaźmierczak

3. Roman Mądrzak
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4. Mirosław Gocek

5. Adam Ratajczak

VI. Wszyscy pracownicy, których mowa w pkt. I, III, V wykonują pracę w ZSZ w Rawiczu 

i są dostępni pod numerem telefonu służbowego: 65 545 30 72

VII. W celu wykonania obowiązku przekazania pracownikom ZSZ w Rawiczu informacji 

o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych 

wypadkach oraz czynności przeciwpożarowych i ewakuacji pracowników Zarządzenie 

przekazuje się do wiadomości pracownikom poprzez jego przedstawienie na Radzie 

Pedagogicznej oraz wyłożenie w pokojach nauczycielskich i sekretariacie szkoły.
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Załącznik nr 4
do procedury ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracow ników  z  budynku szko ły  i sali gim nastycznej ZSZ 
w  Rawiczu

WYKAZ DOKUMENTÓW, URZĄDZEŃ, PIECZĘCI itp., 
które należy ZABEZPIECZYĆ LUB EWAKUOWAĆ

1. W czasie ewakuacji zabezpieczyć lub ewakuować:
a. wszystkie dokumenty ścisłego zarachowania (czeki, świadectwa, legitymacje 

szkolne itp.),
b. pieczątki i pieczęcie,
poprzez umieszczenie ich w kasie pancernej (ognioodpornej) szkoły.

2. W miarę możliwości zostaną zabezpieczone lub ewakuowane komputery 
stanowiskowe głównego księgowego, głównego specjalisty, samodzielnego referenta.

3. Pozostałe dokumenty - księgowe, uczniowskie, administracyjne zostaną 
zabezpieczone w miarę możliwości - w zależności od rodzaju zagrożenia tj. czasu 
przeznaczonego na ewakuację.
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Załącznik nr 5
do „Procedury postępowania nauczycieli Z S Z  w Rawiczu w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody 
współpracy z policją "

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO 

opracowano w Komendzie Głównej Policji

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom 
terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań 
oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU
Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do
osób lub własności, w celu:

-  zastraszenia,
-  przymuszenia,
-  okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, 
zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak:

-  elektryczność,
-  dostawy wody,
-  opieka medyczna,
-  telekomunikacja,
-  komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne 
i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i 
stawiać czoła aktom terroru.

Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy 
„obcych”, natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę w konkretną osobę, porywa 
się określonego człowieka.

Ofiarą zamachu może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca 
wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może 
stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, emeryt czy też biznesmen wychodzący 
z banku.

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości 
przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!
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Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. 
Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy”.

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne 

dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym 

nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ !

> Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną,

>  Jeśli widzisz „bombę", to ona „widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu 

jej rażenia.

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM .

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o 

możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na 

to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas 

uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach 

publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

-  rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;

-  pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

-  osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;

-  samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych 

miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania 

imprez masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.
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Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu 

szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe - patrz punkt IV).
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JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

BOMBOWYM

INCYDENTEM

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych 

Komendy Głównej Policji.

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach 

użyteczności publicznej:

■ pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub 

innych zatłoczonych miejsc. 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 - w 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;
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-  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. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy 
osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).

9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 
neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 
organizacyjne Policji.

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby "

Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, zastosuj się do poleceń Policji. 

Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. 

Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej 

lub kierujących się w jej stronę. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach 

publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie 

udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami
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upoważnionych osób.

W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę 

swojego samochodu - życie jest ważniejsze. Powyższe procedury obowiązują także we 

wszystkich rodzajach transportu publicznego.

PODSUMOWUJĄC -  PAMIĘ TAJ

Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 

Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą; 

Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby;

Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych

bez opieki.

II. INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

999 - Pogotowie Ratunkowe,

998 - Straż Pożarna,

997 - Policja,

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,

112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).

PONADTO SZKOŁA DYSPONUJE

(informacja w sekretariacie, u pedagoga szkolnego, w pokoju nauczycielskim)

broszurą informacyjną dotyczącą zasad postępowania w sytuacji 
wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz filmem 
pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”. (broszura oraz film dostępne w internecie)

Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji 
wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu. Ponadto
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materiał zawiera prelekcję funkcjonariusza Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej 
Policji. Film został przygotowany przez władze miasta stołecznego Warszawa oraz Komendę 
Stołeczną Policji. Jest rekomendowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy, Akademię Obrony Narodowej oraz pozytywnie zaopiniowany Międzyresortowy 
Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych pod przewodnictwem MSW. Materiały mają 
stanowić uzupełnienie pomocy dydaktycznych w ramach podejmowanych działań 
profilaktycznych.

Powielenie filmu oraz poradników zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i 
Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.
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Załącznik nr 6
do „Procedury postępow ania  nauczycieli ZSZ w  Rawiczu w  sytuacjach zagrożenia bezpieczeństw a  
uczniów i m etody w spółpracy z  policją"

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA SYTUACJOM KRYZYSOWYM

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I POKRYZYSOWE

I. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:

1. Podstawowym działaniem jest obserwowanie uczniów -  ich ekspresji słownej i 
niewerbalnej pod katem prób i myśli samobójczych, depresji, nadużywania alkoholu lub 
substancji psychoaktywnych, wyobcowania, autoagresji, samookaleczenia. Obserwacja ta 
ma na celu możliwie najszybsze rozpoznanie niewłaściwych zachowań.

2. Zbieranie informacji o uczniach oraz nawiązywanie bliższych kontaktów z uczniami 
w celu zrozumienia ich i w razie potrzeby, szybkiego zareagowania, zaproponowania lub 
udzielenia pomocy.

3. Rozmowa, mediacje, szybkie rozładowywanie konfliktów oraz negatywnych emocji 
ucznia.

4. Dawanie wsparcia, bliskości, okazywanie zrozumienia oraz akceptacji.

5. Zorganizowanie pomocy w nauce uczniom o mniejszych zdolnościach i umiejętnościach 
oraz uczniom wymagających takiej pomocy z innych przyczyn.

6. Zwracanie uwagi i reagowanie w przypadku wagarowania, spożywania alkoholu 
i zażywania narkotyków.

7. Utrzymywanie przez wychowawcę klasy stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami 
prawnymi ucznia.

8. Koncentracja na głównych problemach ucznia i ich pozytywne przeformułowanie, jeżeli 
jest to możliwe.

9. Zadbanie o dostępność informacji o placówkach interwencji kryzysowych 
i psychiatrycznych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Policja, 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie -  niebieska linia).

10. Zorganizowanie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej z zakresu podejmowania 
interwencji kryzysowej.

11. Powołanie spośród nauczycieli i innych pracowników szkoły Zespołu Kryzysowego. 
W stałym składzie tego zespołu powinien znaleźć się: Dyrektor szkoły. pedagog szkolny
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i pielęgniarka. W przypadku zaistnienia próby samobójczej ucznia skład zespołu powinien 
być rozszerzony o wychowawcę klasy i nauczycieli uczących w danej klasie.

II. DZIAŁANIA POKRYZYSOWE:

1. Sporządzenie przez osoby zajmujące się uczniem notatki służbowej, opisującej zaistniałą 
sytuację lub zdarzenie.

2. Ścisła dalsza współpraca z Zespołem Kryzysowym, bądź specjalistycznymi ośrodkami. 
Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy ocenić ryzyko ponownej próby samobójczej 
przez ucznia lub innego zdarzenia kryzysowego.

3. Zaplanowanie, wspólnie ze specjalistami dalszej strategii postępowania -  o ile zezwalają 
na to procedury leczenia specjalistycznego lub dotyczącego innego zdarzenia.

4. Podjęcie, w razie potrzeby, próby zmobilizowania rodziny do udzielenia dziecku wsparcia 
i zapewnienia bezpieczeństwa.

5. Wystąpienie, poprzez szkołę, do sądu rodzinnego w przypadku odmowy przez 
rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia współpracy ze szkołą lub 
odmowy nawiązania kontaktu ze specjalistą.
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Załącznik nr 7

do „Procedury postępow ania  nauczycieli ZSZ  w  R aw iczu w  sytuacjach  zagrożenia  
bezpieczeństw a uczniów  i m etody w spółpracy z  policją”

INTERWENCJA WYCHOWAWCZA
PYTANIA POMOCNICZE DO SPORZĄDZENIA NOTATKI

Notatka z przebiegu zdarzenia

Data, godzina lekcyjna

Opis zaistniałej sytuacji (zaobserwowanej lub zgłoszonej przez 
nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły)

Podjęte
działania

Podpis nauczyciela



Załącznik nr 8Dnia:

Godzina:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Alarm

Budynek A

Lp. Klasa Ilość uczniów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Alarm
Dnia:

Godzina:

Budynek B

Lp. Klasa Ilość uczniów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

adres: ul. Gen. J. Hallera 12, 63-900 Rawicz 
tel.: 65 545 30 72, fax: 65 545 22 35 
e-mail: zsz@powiatrawicki.pl 
strona internetowa: www.zszrawicz.pl

mailto:zsz@powiatrawicki.pl
http://www.zszrawicz.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Alarm
Dnia:

Godzina:

Budynek C

Lp. Klasa Ilość uczniów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Dnia:

Godzina:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Alarm

Budynek G

Lp. Klasa Ilość uczniów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Dnia:

Godzina:
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Alarm

Warsztaty

Lp. Klasa Ilość uczniów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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