
Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów              

na terenie SOSW w Dąbrowie Górniczej. 

Szkoła jest miejscem edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa  

i cyberbezpieczeństwa, ale nie zastąpi rodziców w ich funkcjach wychowawczych.  

Nauczyciele  nie są w stanie zapewnić dziecku w całości bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 

dlatego należy pamiętać o  szczególnym  znaczeniu, jakie mają rodzice w obszarze świadomej 

kontroli związanej z korzystaniem przez ich dzieci ze stron www. W związku                                     

z pojawiającymi się nowymi formami zagrożeń w sieci Ośrodek organizuje  również w miarę 

potrzeb spotkania informacyjne dla rodziców.   

Rekomendowane strony:  https://www.cyfrowobezpieczni.pl 

Do najczęstszych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie podłożenia ładunku 

wybuchowego, podejrzenie otrzymania niebezpiecznej przesyłki, włamanie do szkoły 

połączone z kradzieżą, agresywne zachowania ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broń, 

wtargnięcie terrorysty, zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie 

katastrofą budowlaną oraz siłą żywiołową.  W każdym z powyższych przypadków 

obowiązują określone zasady postępowania.  

Najważniejsze zasady obowiązujące ucznia  w momencie,  gdy rozpocznie się alarm: 

1) słuchanie i dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela  

2) działanie w sposób opanowany, nie uleganie panice  

3) po przerwaniu zajęć udanie się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną                

przez nauczyciela  

4) bezwzględne podporządkowanie się osobom funkcyjnym  

5) nie lekceważenie zagrożenia nawet wówczas, gdy nie zagraża ono bezpośrednio.  

 

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu obowiązuje bezwzględny zakaz używania 

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych.  

 

Przestrzegania powyższych zasad uczeń powinien być uczony zarówno w szkole,  

jak i w domu. 

 

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej obowiązują szczegółowe procedury zawarte  

w dokumencie: „Działania interwencyjne Ośrodka w trudnych sytuacjach wychowawczych 

oraz sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”  - dokument znajduje się               

na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „RODZICE”  

 

Alarmowe telefony krajowe: 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  - 116 111 

Telefon dla rodziców i Nauczycieli  w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800100100 

Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet - dyzurnet.pl 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

