
BEZPIECZNA SZKOŁA

Zasady zachowania  

uczniów



…w przypadku alarmu

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, poszkodowanym 
i osobom z niepełnosprawnościami

5. bezwzględnie podporządkowuj się osobom 
funkcyjnym 

6. nigdy nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, 
gdy nie zagraża ci bezpośrednio.



…w przypadku wtargnięcia 

napastnika  do szkoły

1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj 
się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się)

2. Bezwzględnie wycisz lub wyłącz telefon 

3. Nie przemieszczaj się. 

4. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła 
drzwi 

5. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze 

6. Jeżeli padną strzały, staraj się zachować 
spokój, nie krzycz. 

7. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.



8. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty 
osobiste, np. telefon.

9. Poinformuj, jeśli nie możesz wykonać 
jakiegoś polecenia. 

10.Nie patrz napastnikom w oczy, unikaj 
kontaktu wzrokowego, nie odwracaj się do 
niego plecami.

11.Nie zwracaj na siebie uwagi zwiększa to 
szansę na uratowanie życia, w przypadku, 
gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś 
dla przykładu 

12.Nie lekceważ napastnika i nie bądź 
agresywny, nie oszukuj terrorysty. 



Rodzaje sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu
1. agresja i przemoc słowna 

– obrażanie, 

– przezywanie, 

– wyśmiewanie, 

– plotkowanie, 

2. agresja i przemoc fizyczna
– popychanie, 

– szturchanie, 

– obrzucanie przedmiotami, 

– kopanie, 

– bicie. 



4. przemoc rówieśnicza 
– wykluczanie z grupy, 

– celowe izolowanie i skazywanie na ostracyzm 
(PWN - wykluczenie z towarzystwa lub 
środowiska osoby, która mu się naraziła; 
atmosfera niechęci lub wrogości otaczająca taką 
osobę)

5. używanie lub rozpowszechnianie na terenie 
szkoły wszelkich  środków psychoaktywnych 
(alkoholu, narkotyków, w tym dopalaczy);

6. palenie tytoniu i e-papierosów; 

7. znalezienie na terenie szkoły podejrzanych 
substancji chemicznych lub środków 
psychoaktywnych;



8. nadużycia seksualne wobec 

uczennic/uczniów dokonane przez 

rówieśników lub dorosłych;

9. rozpowszechnianie wśród uczniów 

materiałów o treściach pornograficznych

10.czyny karalne

– groźby, 

– zastraszanie, 

– kradzieże, 

– przywłaszczenie mienia, 

– wymuszenia pieniędzy lub wartościowych rzeczy



W przypadku 

dostrzeżenia sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu 

natychmiast zgłaszać

je pracownikom szkoły



Wszyscy uczniowie 

szkoły 

są zobowiązani 

do przestrzegania prawa, 

a w świetle 

ustawy 

o 

postępowaniu 

w sprawach nieletnich 

w sposób szczególny 

zabronione są…



art. 50a – posiadanie noża, maczety

lub innego podobnie niebezpiecznego

przedmiotu w miejscu publicznym

art. 51 – zakłócenie spokoju lub

porządku publicznego,

art. 69 – umyślne niszczenie,

uszkadzanie, usuwanie znaków,

art. 74 – niszczenie, uszkadzanie,

usuwanie znaków ostrzegawczych,

art. 76 – rzucanie przedmiotami

w pojazd mechaniczny,

art. 85 – samowolne ustawianie,

niszczenie, uszkadzanie znaków,



art. 87 – prowadzenie pojazdu

w stanie po użyciu alkoholu,

art. 119 – kradzież lub

przywłaszczenie,

art. 122 – paserstwo czyli nabycie 

mienia, wiedząc o tym, że 

pochodzi ono z kradzieży, 

art. 124 – niszczenie lub 

uszkadzanie cudzej rzeczy, 

art. 133 – spekulacja biletami, 

tzw. konik, 

art. 143 – utrudnianie lub 

uniemożliwianie korzystania 

z urządzeń użytku publicznego.



BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE



cyberprzemoc (wszelkie formy nękania, 

straszenia, szantażu, rozpowszechnianie 

kompromitujących informacji, zdjęć lub 

filmów przy pomocy dostępnych 

komunikatorów, stron internetowych, 

forów, serwisów społecznościowych, 

a także przy pomocy telefonów 

komórkowych);

dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych 

i nielegalnych (pornografia, treści promujące działania 

szkodliwe dla zdrowia i życia, treści ideologiczne 

zakazane przez prawo np. faszyzm, werbowanie do 

organizacji nielegalnych lub terrorystycznych);



seksting (udostępnianie nagich 

zdjęć)  i sekstortion 

(szantażowanie nagimi zdjęciami)

nawiązywanie niebezpiecznych 

kontaktów przez internet 

uzależnienie od 

telefonu, 

komputera, gier, 

internetu.





Każdy uczeń  

będący świadkiem 

zagrożenia 

zobowiązany jest do 

powiadomienia 

o tym fakcie 

pracowników szkoły



Komu zgłosić?

➢najbliższemu pracownikowi szkoły –

nauczycielowi lub pracownikowi obsługi,

➢nauczycielowi uczącemu, jeśli zagrożenie 

pojawiło się w czasie lekcji;

➢szkolnemu mentorowi cyberbezpieczeństwa

(p. Ewa Prajzner) jeśli zagrożenie dotyczy 

informacji z sieci

➢wychowawcy, pedagogom/psychologowi

➢dyrekcji szkoły



➢ Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Pruszkowie ul. Gomulińskiego 2 

(psycholog opiekujący się naszą szkołą –p. Piotr Hryniewicz) tel. 22 758 68 29

➢ Poradnictwo specjalistyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jasna 3 

tel.22 728 44 97 – dotyczy doświadczania przemocy domowej

• Konsultant ds. narkomanii piątek 12.00-16.00 

• Biały telefon (dla osób nieszczęśliwych, dotkniętych przemocą) tel: 517 096 680

➢ Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Brwinów, ul. Kościuszki 4a tel. 22 

739 51 07 konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla młodzieży, psychoterapia 

➢ Specjalistyczna Poradnia OPTA Warszawa tel: 22 826 39 16 

➢ Poradnia specjalistyczna ASLAN Warszawa tel: 22 636 49 04 

➢ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny tel: 22 616 16 69 

(doświadczanie przemocy, krzywdy, cyberprzemocy)

➢ Fundacja Bliżej Dziecka tel: 727 511 510 (doświadczanie przemocy 

rówieśniczej)

➢ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

➢ Dyżurnet.pl (bezpieczeństwo  cyfrowe)



Uczeń 

będący ofiarą występującego zagrożenia 

ma prawo do uzyskania 

pomocy na terenie szkoły w formie 

przedmedyczej lub medycznej, 

jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu. 

Otrzymuje również 

wsparcie psychologiczne wraz 

z monitorowaniem jego sytuacji 

w szkole i grupie rówieśniczej.



Materiały uzupełniające

Projekt „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen” zrealizowany na zlecenie 

Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Lublin. Produkcja Vena Art

• „Atak terrorystyczny na szkołę”

• „Pożar i gaz w szkole”

• „Narkotyki i dopalacze”

• „Cyberprzemoc”

https://www.youtube.com/watch?v=2jw8a6Auk-g
https://www.youtube.com/watch?v=auzNR5P_Edc
https://www.youtube.com/watch?v=AKt4iVR2enU
https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4


Niektóre wykorzystane źródła

https://www.slideserve.com/hestia/nieletni-wobec-prawa

https://pomorska.pl/bojka-przed-lekcjami-walka-w-przerwie-klotnia-po-szkole/ar/6418690

http://www.gostynska.pl/artykuly/narkotykowy-diler-zostal-swiadkiem-koronnym,43949.htm

http://sp30.olsztyn.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/271635/przeciw_agresji__klasa_vii_e_

https://pixabay.com/pl/photos/komputer-uzale%C5%BCnienie-pomoc-1053809/

https://adwokat-sobolewski.pl/zaklocanie-spokoju/

https://sjp.pwn.pl/sjp/ostracyzm;2570148


