
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA 
 

 

– SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA 

 

 

1.  Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia 

o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

2.  Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod 

opiekę pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 

3.  Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, przedmioty 

kradzieży itp.) 

4.  We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

5.  Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia-sprawcy. 

6. Dyrektor szkoły niezwłocznie 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. 

 

 

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, 

KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej 

udzielenia poprzez wezwanie pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Pedagog szkolny powiadamia rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje 

konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI DZIECKA 
 

ZANIEDBANEGO 

 

 
 

1. Nauczyciel na podstawie obserwacji, wywiadu analizuje sytuację ucznia. 

2. Po ustaleniu rzeczywistego problemu dziecka powiadamia wychowawcę, pedagoga 

i dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach. 

3. Pedagog sporządza notatkę o sytuacji dziecka i przeprowadza rozmowę 

z rodzicami w celu ustalenia zasad postępowania z dzieckiem i poprawy sytuacji 

oraz uzyskania ewentualnej pomocy wychowawczej lub materialnej. 

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej pedagog przygotowuje wniosek do 

MOPS, 

Rady Rodziców z prośbą o udzielenie dziecku pomocy. 

5. W przypadku niedożywienia pedagog zgłasza wniosek do MOPS, Rady Rodziców 

o objęcie ucznia dożywianiem. 

6. W przypadku zaniedbania rodziców w sferze nie wypełniania obowiązku szkolnego, 

stwierdzonej przemocy, demoralizacji lub niewydolności wychowawczej. Dyrektor 

po konsultacji z pedagogiem kieruje sprawę na policję lub do Sądu Rodzinnego. 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
 

FAKTU KRADZIEŻY PRZEZ UCZNIA 

 

 
 

1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga. 

2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży 

dokonanej przez wychowanka (z zachowaniem nietykalności osobistej 

ucznia). 

3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza 

rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę 

podpisaną przez rodziców (do teczki wychowawcy). 

4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży. 

5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę 

określoną w Statucie Szkoły. 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA 
 

PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

 
 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu: 

– jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, 

pistolet na kulki itp.) należy go poinformować, że ma taki obowiązek, a 

w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie 

regulaminu szkolnego; 

– w przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić zagrożenie 

dla życia lub zdrowia uczniów 

– natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję. 

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję 

szkoły. 

3. Rozmowa wychowawcy z uczniem, a w przypadku 

powtarzających się zdarzeń rozmowa pedagoga szkolnego i wychowawcy 

z uczniem i jego rodzicami. 

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny 

ze sprawowania. 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA 
 

PODEJRZANEJ PACZKI LUB KOPERTY ORAZ TELEFONU 

OSTRZEGAJĄCEGO PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM 

 

 
1. Nie wolno: 

 
 opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić 

paczki lub koperty 

 wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska. 

 zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji 

 
2. Należy: 

 
 zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom. 

 niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

 
3. Dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje 

decyzję o ewentualnej ewakuacji szkoły. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL 

UZYSKA INFORMACJĘ, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB 

INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN 

ODURZENIA, BĄDZ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA 

ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI 

 

 
1. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji 

wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i 

przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

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 może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. W przypadku, gdy rodzice odmówią współpracy, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia 

przed konsekwencjami, spotkania z pedagogiem i psychologiem itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY RODZICE 

ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ 

LUB RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO(RODZICE 

UZALEŻNIENI OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB 

PRZEJAWIAJĄCY ZACHOWANIA MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O 

ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH, DZIECKO JEST 

UCZESTNIKIEM LUB OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ, 

NIEUREGULOWANA JEST SYTUACJA PRAWNA DZIECKA 

 

 
1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga 

szkolnego, z którym udaje się na wywiad środowiskowy do miejsca 

zamieszkania ucznia. 

2. W przypadku potwierdzenia złej sytuacji domowej ucznia pedagog szkolny 

informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

3. Pedagog szkolny nawiązuje współpracę z MOPS oraz informuje na piśmie o 

sprawie sąd rodzinny. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW LUB ICH 

PALENIA NA TERENIE SZKOŁY 

 

 

 
 

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna 

poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo 

zażądać , aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni we własnej odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

 wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność 

 zastrzeżona wyłącznie dla policji]. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by 

sprawca uporządkował miejsce zdarzenia. 

4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu 

papierosów przez dziecko. 

5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. Dokonuje wpisu do dziennika Librus. 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, 

wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje 

wobec wychowanków kary określone w Statucie Szkoły. 



 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻAJĄCEJ 

SIĘ NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH 

 

 

Działania wychowawcy: 

 
1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności 

dziecka. 

2. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o przyczynach 

nieobecności dziecka wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę 

nieobecności ucznia w szkole, poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami, 

opiekunami prawnymi (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem 

dyrektora szkoły). 

3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi 

szkolnemu. 

 

Działania pedagoga szkolnego: 

 
1. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem/rodzicami ucznia zobowiązując 

go/ich do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

Odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

2. Rodzic podpisuje oświadczenie o poinformowaniu o konsekwencjach braku 

realizacji obowiązku szkolnego 

3. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

Odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

4. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców zobowiązania, pedagog 

wszczyna proces administracyjno- prawny (sąd rodzinny i nieletnich, 

departament edukacji- organ prowadzący szkołę, może zawiadomić 

dzielnicowego). 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 
 

ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW, 

NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

 
1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o 

zdarzeniu. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z 

uczniem/uczniami na temat zdarzenia, opisuje ten fakt w dzienniku (opis 

zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, 

uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku). 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do 

pedagoga szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach 

szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie 

dla zdrowia lub życia). 

6. Wychowawca uczniów porozumieniu uczniów dyrektorem szkoły stosuje 

wobec ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły. 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE 
 

RODZIC ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO JEST POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU 

 
1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się po 

dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać 

wychowanka pod opiekę tegoż rodzica (opiekuna). 

2. W takiej sytuacji rodzic proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie 

wydane innemu dorosłemu opiekunowi. 

3. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, 

zostaje powiadomiona policja. 

4. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko 

zostaje przekazane policji. 

5. Wychowawca dokonuje wpisu do dziennika Librus/teczki wychowawcy. 

6. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko 

pod wpływem alkoholu powtarzają się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym 

podejmują decyzje o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji. 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
 

NISZCZENIA MIENIA (WANDALIZMU) 

 

1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia 

szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym 

wychowawcę sprawcy zajścia. 

2. Interwencja wychowawcy klasy: 

– rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia 

oraz ewentualnych innych sprawców 

– jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, wychowawca informuje 

pedagoga i dyrektora szkoły. 

– wychowawca wzywa do szkoły rodziców sprawcy/– ców, 

3. Rozmowa z wychowawcy/–ców z rodzicami ucznia/– ów. 

4. Wychowawca ustala z rodzicami sposób naprawienia wyrządzonych szkód lub 

uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny 

ze sprawowania. 

6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy, rozmowa pedagoga z uczniami klasy, która 

mogła dokonać aktu wandalizmu. 

7. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor 

powiadamia policję. 



PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCANIU TOKU LEKCJI. 
 

 

Poprzez zakłócanie toku lekcji rozumieć należy wszystkie działania uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej. 

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź 

poza nią, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów 

przebywających w sali. 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego lub kilku uczniów nie pozwala na normalną 

realizację zajęć, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do 

pedagoga szkolnego, a w przypadku jego nieobecności w miejscu urzędowania, do 

sekretariatu szkoły. Sekretariat niezwłocznie informuje dyrekcję o zaistniałej sytuacji. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy 

pracownika niepedagogicznego, który jest zobowiązany takiej pomocy udzielić. 

Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się w miejsce wskazane przez 

nauczyciela i ustalenia sprawców zakłócenia, a w razie konieczności wyprowadzenia 

sprawców do innego pomieszczenia w tym do pokoju pedagoga lub gabinetu 

dyrektora. 

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem (uczniami) rozmowę dyscyplinującą i 

ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu. 

5. Jeżeli czyn ucznia był poważnym naruszeniem szkolnych zasad, wychowawca na 

wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa 

rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku zajęć były czyny określone w innych 

procedurach, procedury te stosuje się odpowiednio. 

Podczas wypełniania niniejszej procedury nie należy zakłócać toku lekcji innym 

nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie dopuścili się wykroczenia). 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
 

USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA 

 

 

 

1. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną. 

2. Jeśli nie ma pielęgniarki a stan zdrowa ucznia jest bardzo zły, wychowawca (lub 

nauczyciel) powiadamia telefonicznie rodziców ucznia i ustala z nimi: 

– potrzebę wezwania pogotowia, 

– potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

– godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w 

dzienniku zajęć. 



PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI 
 

W TRAKCIE ICH TRWANIA 

 

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym 

dniu. 

2. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel 

prowadzący lekcję, z której uczeń chce się zwolnić. 

3. Wychowawca (w przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący lekcję) 

dokonuje zwolnienia, wpisując uczniowi nieobecność usprawiedliwioną na 

wszystkich lekcjach, z których zwalnia go, notując ten fakt w dzienniku, w rubryce 

dotyczącej frekwencji. 

4. Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę 

rodziców o zwolnieniu ucznia z lekcji. Zwolnienie trafia do teczki wychowawcy klasy. 



 
 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI 

NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej 

wymienionych zajęć. 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem 

klasy) i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju 

nauczycielskim. 

4. Wychowawca wpisuje informacje w dzienniku – uczeń na zawodach, na konkursie 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel 

wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i 

przyprowadza ich z powrotem do szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają, np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień 

przewidzianych jest, np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale jest 

zwolniony z odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI 

 

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 

miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając 

próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną 

procedurą. 

KROK 1 

Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich uczniów i pracowników szkoły z zasadami 
ewakuacji obowiązującymi w szkole (najlepiej na początku roku szkolnego). 

KROK 2 

Na dwa tygodnie przed próbną ewakuacją dyrektor szkoły przypomina nauczycielom, 
pracownikom obsługi oraz uczniom instrukcję ewakuacji szkoły. 

KROK 3 

Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego 
komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz organ prowadzący szkołę o terminie 
przeprowadzenia próbnej ewakuacji. 

KROK 4 

Osoba wyznaczona przez dyrektora używa odpowiedniego sygnału oznaczającego 
konieczność ewakuacji- 

                                              trzy długie dzwonki  



 
 

KROK 5 

Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym 
porządku (ustalonym w instrukcji, a zależnym od konstrukcji budynku). 

KROK 6 

Nauczyciele muszą: 

1. znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję zgodnie z dziennikiem librus 

2. na poczatku lekcji odnotować obecność w dzienniku elektronicznym  

3. zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, 
np.: 

 kolejność opuszczania sali - najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi 
wejściowych do sali, potem uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się 
najdalej od wejścia, 

 kolejność opuszczania piętra - na schody wchodzą najpierw uczniowie klasy z sal 
będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej odległe 
od schodów, 

 kolejność opuszczania budynku szkolnego - zaczynając od najniższych pięter, 

1. uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z 
którymi prowadzili zajęcia dydaktyczne, 

2. sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie, 

3. okien nie  otwierać -jeśli są otwarte w miarę możliwości należy je zamknąć 

4. zostawić otwarte drzwi 

5. wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki - boisko szkolne  

6. zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku - wyznaczonego miejsca 
zbiórki- boisko szkolne  

7. zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca, 

8. nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji. 



 
 

KROK 7 

Dyrektor szkoły nadzoruje i koordynuje przebieg ewakuacji i przyjmuje od wszystkich 
nauczycieli raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji i doprowadzonych 
w wyznaczone miejsce uczniów. 

KROK 8 

Dyrektor szkoły wypełnia dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji 
próbnej. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

 
 

 


