
PROCEDURY BEZPECZEŃSTWA UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

W JASTRZĘBIU-ZDROJU



Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w 

szkole poprzez:

wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,

zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji 

pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie 

szkoły

Procedury dotyczą:

kadry zarządzającej,

nauczycieli

rodziców/prawnych opiekunów uczniów,

uczniów

pracowników administracji i obsługi



OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ SZKOŁY

1.Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych.

2.Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przekazują aktualne dane kontaktowe oraz 

informacje o stanie zdrowia i zasadach opuszczania szkoły przez dziecko w formie 

pisemnej. 

3.Szkoła zwraca się do rodziców/prawnych opiekunów o wyrażenie zgody na:

1)przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym do 

funkcjonowania dziennika, publikację danych i wizerunku dziecka w celu promocji 

osiągnięć jego i szkoły, publikację danych i wizerunku dziecka na stronie 

internetowej szkoły

2)wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku 

zachorowania lub urazu

3)udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza 

terenem szkoły i jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i imprezach

klasowych

4.Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od 

godziny 7:45 lub pod opieką nauczycieli świetlicy od godziny 6:45.



5.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły przed wyznaczonymi godzinami dyżurów lub godzinami pracy świetlicy oraz za 

dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

6.Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i czasie pracy 

świetlicy uczeń pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły, których polecenia zobowiązany jest respektować.

7.W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe i zajęcia 

świetlicowe, a także podczas przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać 

terenu szkolnego.

8.W salach lekcyjnych, pracowniach i sali gimnastycznej uczeń może przebywać 

wyłącznie za zgodą nauczyciela respektując obowiązujące regulaminy.

9.Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, 

np. latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji toksycznych.

10.Uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o 

zauważonych zagrożeniach.



11.Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę lub udają 

się do świetlicy szkolnej.

12.Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy 

szkolnej”.

13. Konsekwencją niestosowania się ucznia do niniejszych zasad są kary przewidziane 

w Statucie szkoły.

14. W czasie zajęć dydaktycznych na boisku szkolnym uczniowie pozostają pod opieką 

nauczyciela.

15.Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.

16.Wstęp do budynku szkoły osób niebędących:

uczniami lub pracownikami szkoły,

rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów szkoły, bądź osobami uprawnionymi 

do odbierania dzieci ze szkoły,

kontrahentami lub współpracownikami szkoły,

pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych,

pracownikami Kuratorium Oświaty lub urzędów administracji 

publicznej uczniami, pracownikami, przedstawicielami innych szkół, jednostek, 

podmiotów, współuczestniczącymi w zajęciach i wydarzeniach na terenie szkoły, 

zwanych dalej „gośćmi”, podlega kontroli. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany 

reagować na osoby obce.



ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 10 minut, a dwie przerwy obiadowe nie krócej niż 

po 20 minut.

4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych.

5.O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczniowie są informowani przez wychowawcę lub 

innego nauczyciela oraz poprzez informacje umieszczone na e-dzienniku.

6.Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

8.Podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką 

osób prowadzących te zajęcia.

9.Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności.

10.Każda pracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na 

początku września.

11.Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za co 

odpowiadają dyżurni i nauczyciel, który prowadził zajęcia.

12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły Dyrektor może 

podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.



Procedury bezpieczeństwa uczniów w szkole zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej we współpracy z policją w postaci dokumentów:

1. BEZPIECZNA SZKOŁA.  Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

2. BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i 

zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE.

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. 

PROFILAKTYKA CYBERZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE W SZKOLE.

Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole odgrywają 

działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich członków 

społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły (np. psychologów, pedagogów, pracowników sekretariatu). Działania te powinny mieć 

charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany, a ich zakres należy wpisać w realizowany 

w szkole program: wychowawczo - profilaktyczny i inwestycyjny.



W polskich szkołach częstym przejawem prewencji zagrożeń cyberbezpieczeństwa lub przeciwdziałania

korzystaniu przez uczniów podczas lekcji z własnych urządzeń cyfrowych (na ogół smartfonów) dla

celów nie związanych z nauką jest zakaz korzystania z Internetu w przestrzeni szkolnej oraz zakaz

korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji i na terenie całej szkoły. Dopuszcza się

korzystanie z telefonu za zgodą nauczyciela, np. pilna rozmowa z rodzicem, wykorzystanie telefonu do

realizacji wybranego tematu lekcji itp.

Szkoła może być miejscem edukacji uczniów w zakresie cyberbezpieczeństwa, nie zastąpi jednak

rodziców w ich funkcjach wychowawczych. Ponieważ w domu rodzinnym uczniowie niemal przez cały

czas pozostają online, szczególne znaczenie mają świadome działania kontrolne, wychowawcze i

edukacyjne prowadzone przez rodziców w omawianym zakresie. Pozostawiona sama z tym zadaniem

szkoła może tylko częściowo zaspokoić potrzeby wychowawcze i edukacyjne uczniów na tym polu.

Zdarza się, że uczniowie niejednokrotnie stosują cyberprzemoc w postaci wyzywania, obrażania,

poniżania, naruszenia wizerunku, czci innych osób itp. Należy pamiętać, że są to czyny karalne, dlatego

zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z artykułem opracowanym przez nadkom. Agnieszkę Guza

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu pt ,, Aspekty prawne cyberprzemocy’’ oraz

,,CYBERPRZEMOC – ASPEKTY PRAWNE” opracowano na podstawie: „Prawna ochrona dzieci przed

cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych”, J. Podlewska, W. Sobierajska w: „Jak reagować na

cyberprzemoc. Poradnik dla szkół”, Ł. Wojtasik (red.), wydanie II, Biblioteka programu „Dziecko w sieci”

Fundacji Dziecko Niczyje – opatrzone komentarzem prawnika.

Linki:
https://cloud5.edupage.org/cloud/PRAWNE_ASPEKTY_CYBERPRZEMOCY.pdf?z%3Ak4NJ1c8vHk8TB3LfroPoGmQZExJK9
kVTzSNu%2BCsryljNE0hfyY7iD%2FRHlLp4emNe
http://sp6.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2014/11/cyberprzemoc_aspekty_prawne.pdf

https://cloud5.edupage.org/cloud/PRAWNE_ASPEKTY_CYBERPRZEMOCY.pdf?z:k4NJ1c8vHk8TB3LfroPoGmQZExJK9kVTzSNu+CsryljNE0hfyY7iD/RHlLp4emNe
https://cloud5.edupage.org/cloud/PRAWNE_ASPEKTY_CYBERPRZEMOCY.pdf?z:k4NJ1c8vHk8TB3LfroPoGmQZExJK9kVTzSNu+CsryljNE0hfyY7iD/RHlLp4emNe
http://sp6.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2014/11/cyberprzemoc_aspekty_prawne.pdf
http://sp6.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2014/11/cyberprzemoc_aspekty_prawne.pdf
http://sp6.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2014/11/cyberprzemoc_aspekty_prawne.pdf


PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE.

Zagrożenia zewnętrzne:

1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w 

szkole/placówce oświatowej:

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom 

szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

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.

2. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły

3. Podłożenie ładunku wybuchowego

4. Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

Procedury postępowania zostały szczegółowo opisane w powyższym dokumencie, który jest 

dostępny w internecie i na stronie szkoły.



Zagrożenia wewnętrzne:

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia

oraz zjawisko tzw. fali, 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. Zagrożeniom

w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy

zachowań uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań

w szkole zwykle skarżą się na bóle głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia

się pośród nich niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub całkowita absencja. W rodzinie

pojawia się agresja wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie lub

lękowe reagowanie na różne sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się

to negatywnie na ich wynikach w nauce. Nauczyciele i rodzice powinni zauważyć te

zachowania i rozpocząć wyjaśnianie ich przyczyn. Należy pamiętać, że uczniowie na ogół

ukrywają, iż stali się ofiarami czynów zabronionych, wstydzą się, nie chcą martwić

nauczycieli/rodziców. Wreszcie przypisują sobie winę za to, co ich spotkało.

1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole:

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe 

zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych 

w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor 

lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 

placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 



1. Agresja fizyczna

a. 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.

b. Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora 

szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.

c. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów 

prawnych).

d. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na 

operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

e. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego. 

f. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

g. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

h. 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. 

i. 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 i/lub regulaminie szkoły.



2. Agresja słowna

a. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i 

wyeliminowanie tego zjawiska

a. Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa

b. Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na 

celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy 

przeprowadzić osobno.

c. Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w 

celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę 

zadośćuczynienia. 

d. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników zdarzenia. 

e. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze 

przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

f. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 

powiadamiana jest Policja

g. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły



Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych:

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

a. zachować szczególne środki ostrożności 

b. zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem 

c. powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję 

d. ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy 

e. przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji 

f. opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki. 

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

a.  odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

b. powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego 

c. powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję 

d. zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji 

e. zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni 

f. powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

g. poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce 

h. przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o 

złamaniu obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności należy objąć ucznia 

działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również 

rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

i. podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania 

środków odurzających. 



3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem: 
a. powiadomić wychowawcę klasy ucznia 

b. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

c. powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego 

d. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 

e. powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

f. powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki 

g. 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/opiekunom 

prawnym ucznia.

h. przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, 

instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

i. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami: 
a. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

b. poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego 

c. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

d. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego

e. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

f. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

g. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania 

h. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. 

i. zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje 

mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.

j. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 

k. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

l. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.



5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”: 
a. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

b. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

c. poinformować pedagoga/psychologa szkolnego 

d. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 

e. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji

f. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego 

g. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia

h. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania 

i. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu 

wyciszenia emocji 

j. udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się 

k. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 

l. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

m. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców: 
a. szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję 

b. powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania 

c. szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia 

d. szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem 

e. szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia szkoła 

monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia 

pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości: 
a. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte 

bezzwłocznie 

b. Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

c. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły 

d. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 

wymuszenia i przekazanie ich Policji 

e. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik 

szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. 

Może to zrobić tylko Policja 

f. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia 

g. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić 

rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez 

rodziców 

h. Należy powiadomić Policję. 

i. sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 



2. Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego:
a. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego 

wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien 

przedstawić treść zawiadomienia. 

b. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

c. Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców. 

d. Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po 

uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

szkoły. 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 
a. w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga/psychologa szkolnego 

b. w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, 

należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji 

c. następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 

zagrożeniu 

d. wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów 

w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania 

informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie

e. w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności 

sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania 

f. wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem (w 

obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia) 

g. dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

h. wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z 

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 

i. dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z udziałem 

psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem

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



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

1. 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 

a. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały 

materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 

skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.

b. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 

pracownikom szkoły.

c. 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 

d. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne 

e. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z 

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole 

lub wśród uczniów 
1. 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. 
a. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia. 

b. W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które 

mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

c. Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia 

informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

d. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji 

sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

e. W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia

ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem i itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

f. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup 

przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut i/lub regulamin 

szkoły. 

g. 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 jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

h. Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

i. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy 

na temat zdarzenia. 

j. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami 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.



Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 

nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie 

wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

3. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika szkoły 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub 

placówkę 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. 

4. Postępowanie powypadkowe 

Zespół powypadkowy:  przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, 

rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa 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/psychologa 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. 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).



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: 
a.   art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym, 

b.   art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, 

c. art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, 

d. art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych, 

e. art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 

f. art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków, 

g. art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, 

h. art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

i. art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży, 

j. art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

k. art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik, 

l. art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego. 

1. Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 

3. 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.

4. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku. 

5. 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.



Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o 

postępowaniu w sprawach nieletnich. 

a. 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. 

b. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary 

czynu karalnego. 

c. Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, 

kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

d. W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie 

psychologiczne. 



PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 

Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych - procedura reagowania 
Podstawy prawne: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, nielegalnych i niebezpiecznych 

dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i 

życia dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawoływanie 

do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i 

młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych) 

Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia będzie zależna od tego, czy: 

(1) treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej szkoły, czy też (2) treści nielegalne lub 

szkodliwe nie mają związku z uczniami danej 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 dziecka. Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich przedstawiciel szkoły 

posiadający odpowiednie kompetencje techniczne. W przypadku sytuacji (1) rozwiązanie leży po 

stronie szkoły, zaś (2) należy rozważyć zgłoszenie incydentu na Policję oraz zgłosić go do serwisu 

Dyżurnet (dyzurnet.pl). Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet@dyzurnet.pl, tel. 801 615 005, 

Policja 997



Cyberprzemoc – procedura reagowania
Podstawy prawne: Kodeks Karny, Statut szkoły, Regulamin szkoły

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz 

telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, 

publikowanie lub rozsyłanie os mieszających, kompromitujących informacji, zdjęć , filmów z użyciem sieci oraz 

podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy 

wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy 

społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie 

Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, dyzurnet@dyzurnet.pl 

Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem 

wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły -

procedura reagowania 
Podstawy prawne: Kodeks Karny (art. 190a par. 2)

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą: Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności dziecka lub 

pracownika szkoły poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub 

wizerunku dziecka i pracownika szkoły. Należy zwrócić uwagę, iż podszywanie się pod inną osobę, 

wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej 

jest w świetle polskiego prawa przestępstwem. Najczęstszymi formami wyłudzenia lub kradzieży danych jest 

przejęcie profilu na portalu społecznościowym w celu dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary 

(np. publikacja zdjęć intymnych bądź montowanych), szantażu (w celu uzyskania korzyści finansowych w 

zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających dobry wizerunek ofiary), dokonania zakupów i 

innych transakcji finansowych (np. w sklepach internetowych na koszt ofiary) lub uzyskania korzyści (np. 

usługi premium SMS). Często naruszenia prywatności łączy się z cyberprzemocą. 



Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu –

procedura reagowania 
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne, obejmujące niekiedy niemal całą dobę korzystanie z zasobów 

Internetu i gier komputerowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. 

Jego negatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby oczu, 

padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnienie, spadek sprawności 

psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codziennych czynności, oraz osłabianiu relacji 

rodzinnych i społecznych. 

Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią 

– procedura reagowania 
Podstawy prawne: Kodeks Karny, art. 200, 200a par 1 i 2, art. 286 par.1 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania znajomości 

prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania kontaktów seksualnych, skłonienia 

dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. 

danych, pieniędzy, cennych przedmiotów rodzinnych). 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w 

sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100 Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet, 

dyzurnet.pl 



Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób 

nieletnich – procedura reagowania 
Podstawy prawne: Kodeks Karny (art. 191a i 202) 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

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. 

Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia 

treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam – procedury reagowania 
Podstawy prawne: Ustawa z 11 stycznia 2017r. – prawo oświatowe

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Brak umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych publikowanych w 

Internecie, bezkrytyczne uznawanie za prawdę tez publikowanych w forach internetowych, 

kierowanie się informacjami zawartymi w reklamach. Taka postawa dzieci prowadzić może do 

zagrożeń życia i zdrowia (np. stosowania wyniszczającej diety, samookaleczeń), skutkować 

rozczarowaniami i porażkami życiowymi (w efekcie korzystania z fałszywych informacji), utrudniać 

lub uniemożliwiać osiąganie dobrych wyników w edukacji (korzystanie z upraszczających i 

zawężających temat „ściąg” i „bryków”), a także utrwalenia się u ucznia ambiwalentnych postaw 

moralnych. 



Łamanie prawa autorskiego – procedura reagowania
Podstawy prawne: Kodeks Karny 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego 

albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright 

trolling)

Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online –

procedura reagowania
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Statut szkoły, 

Regulamin szkoły 

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą:

Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie spectrum 

problemów: (1) ataki przez wirusy, robaki i trojany, (2) ataki na zasoby sieciowe (hakerstwo, 

spyware, crimeware, eksploit, ataki słownikowe i back door, skanowanie portów, phishing, 

pharming, sniffing, spoofing, ataki Denial of service (DoS), rootkit) i ataki socjotechniczne. Na 

styku z zagadnieniami technicznymi lokalizują się zagrożenia wynikające z nieprawidłowych i 

szkodliwych zachowań użytkowników np. używanie łatwych do odgadnięcia haseł, pozostawianie 

komputerów włączonych bez opieki, czy brak zabezpieczeń na wypadek braku energii 

elektrycznej. 



Niniejsza prezentacja zawiera podstawowe informacje na temat procedur 

bezpieczeństwa uczniów w szkole, ponieważ treści, które dotyczą problemu są bardzo 

obszerne.

Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokumentami, na podstawie 

których powstała prezentacja. 

1. BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia 

wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją i przestępczością.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Internecie.

Dziękujemy za uwagę!


