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 Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku 
szkolnym znalazła się w ostatnich latach w centrum 
zainteresowania władz oświatowych, a także rodziców 
uczniów.  

 W szkole dochodzi bowiem, coraz częściej do zdarzeń, 
które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu  
i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów.  

 Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji 
szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz 
powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji             
- dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne                
-  zapewnią bezpieczeństwo.  
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Zgodnie ze Statutem: 

§ 66. 

 1.Szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży 
bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz ochronę przed 
przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi 
przejawami patologii społecznej.  

2.Zasady sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą 
przebywającymi w Szkole i podczas zajęć 
obowiązkowych, nadobowiązkowych                                
i pozalekcyjnych określają obowiązujące przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. 
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PRZEPISY PRAWNE: 

 

 Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.  

 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych                   
z 10 czerwca 2016 r. 

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich              
z 26 października 1982r 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
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 Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości                                 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 
1982 r.  

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 
2005 r.  
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BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE   
W SZKOLE 
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REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:  
 

1. Należy monitorować wejście do budynku, weryfikować 
osoby wchodzące do budynku;  

2. Nie należy pozostawiać otwartych drzwi do budynku 
szkoły; 

3. Nie należy wpuszczać bez weryfikacji osób na teren 
szkoły;  

4. Należy prowadzić książkę wejść i wyjść, zwłaszcza osób 
niezwiązanych bezpośrednio z placówką; 

5. Należy sprawować stały nadzór przy wejściu  
do budynku szkoły. 
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 Uczniowie wpuszczani są do budynku 
wejściem głównym. Osoby z zewnątrz 
podlegają kontroli portiera lub osoby 
wyznaczonej, stosowany jest również                 

wpis księgi gości. 
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Ośrodek posiada system alarmowy                               
w postaci dzwonka.  

 
Nauczyciele i personel administracyjny                                
są zaznajomieni z systemem alarmowym oraz  
z zasadami postępowania po jego ogłoszeniu, 
niezbędną wiedzę posiadają również uczniowie,  
z którymi na bieżąco prowadzone są rozmowy 
instruktażowe na ten temat. 
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DROGI EWAKUACYJNE 

 

 są oznakowane, w sposób czytelny dla kadry  
i uczniów. Miejscem docelowym ewakuacji jest 
boisko szkolne oraz wydzielony teren przed 
Ośrodkiem (od strony parkingu).  
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PROFILAKTYKA 
CYBERZAGROŻEŃ  

I BEZPIECZEŃSTWO 
CYFROWE  
W SZKOLE 
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 Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia 
podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole 
odgrywają działania profilaktyczne 
prowadzone wobec i z udziałem wszystkich 
członków społeczności szkolnej: uczniów i ich 
rodziców, dyrektorów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 
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 Na terenie Ośrodka wszystkie komputery 
wyposażone są w oprogramowania kontroli 
rodzicielskiej uniemożliwiającej korzystanie 

ze stron nie przeznaczonych dla dzieci. 
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TELEFONY  KOMÓRKOWE 

 

   Zgodnie z zapisem w Statucie na terenie 
Ośrodka obowiązuje zakaz korzystania  
z telefonów komórkowych podczas zajęć 
lekcyjnych. 
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STATUT  SZKOŁY: 

 

§ 67 

1.W czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć 
wychowawczych w internacie oraz innych 
określonych w§ 16 ust.1 i 2 uczniów obowiązuje zakaz 
używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. 
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2.Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów 
komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych 
jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 
fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub 
fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie 
przyjętymi normami etycznymi i społecznymi, 
przesyłanie treści obrażających inne osoby, 
zagrażających ich dobru. 
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 Profilaktyka cyberprzemocy w Ośrodku 
obejmuje: 

 

 Apele szkolne; 

 Zajęcia warsztatowe; 

 Pogadanki na zajęciach wychowawczych; 

 Indywidualne rozmowy; 

 Organizowanie wydarzeń minimalizujących 
korzystanie z urządzeń multimedialnych m.in. 
Tydzień bez Monitora. 
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Zwracamy także szczególną uwagę na rolę 
Rodzica i podejmowane przez niego działania 

kontrolne  w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń multimedialnych 

przez ich dzieci. 
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CYBER ZAGROŻENIA: 
 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, 

nielegalnych; 
 Cyberprzemoc; 
 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku  

z nadmiernym korzystaniem z Internetu; 
 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów  

w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią; 
 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność 

seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich; 
 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, 

nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych                      
od nieprawdziwych, szkodliwość reklam. 
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PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH  

I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ 
FIZYCZNYCH W SZKOLE 
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 Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń 
fizycznych należą:  

 Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego;  

 Włamanie do szkoły połączone z kradzieżą; 

 Agresywne zachowanie ucznia; 

 Wtargnięcie osoby posiadającej broń;  

 Wtargnięcie terrorysty do szkoły; 

 Zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie 
wybuchem gazu; 

 Zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi                      
lub biologicznymi; 

  Zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową. 
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Alarm lokalny  
w szkole jest sygnałem,  

który jest znany wszystkim 
uczniom i pracownikom szkoły.  
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 O ewakuacji decyduje Dyrektor, który  
po otrzymaniu meldunku od nauczyciela  
lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie  
oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje  

decyzję o zawiadomieniu służb  
(policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. 
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ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą:  

 Agresywne zachowania ucznia; 

 Korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych;  

 Kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 
wartościowych; 

 Pedofilia; 

  Pornografia; 

  Prostytucja; 

 Picie alkoholu;  

 Wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia.  
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 Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie 
wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów 
zabronionych.  

 Należy pamiętać, że na zasadach określonych  
w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, która 
popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. 
Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego.  
Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat 
rozpatrywane są jako przestępstwa – określa                       
je szczegółowo art. 10 par.2 KK. 
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  Odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym  
i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili 
popełnienia czynu ukończyły 13 lat, jednak taki 
czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn 
karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków 
wychowawczych przewidzianych w ustawie  
o postępowaniu w sprawach nieletnich. 



BEZPIECZNA  SZKOŁA 

 

 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA  
W TRUDNYCH SYTUACJACH 

WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH 
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
(umieszczone na stronie internetowej Ośrodka) 
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Opracowanie: zespół pedagogów i psychologów. 


