
SPIS PROCEDUR: 
 
1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY. 
 
2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU OSÓB 
POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH. 
 
3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO 
OPUSZCZENIA PRZEZ UCZNIA BUDYNKU SZKOLNEGO PODCZAS ZAJĘĆ 
LEKCYJNYCH LUB ODDALENIA SIĘ OD GRUPY NA WYCIECZCE SZKOLNEJ. 
 
4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA NA TERENIE 
SZKOŁY SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCYCH NARKOTYK. 
 
5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE 
UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. 
 
6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ NA 
TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW 
ODURZAJĄCYCH. 
 
7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU 
KARALNEGO (BÓJKA, POBICIE, WYMUSZENIA, KRADZIEŻ, NISZCZENIE 
MIENIA, RZUCANIE KAMIENIAMI LUB INNYMI PRZEDMIOTAMI W POJAZD 
BĘDĄCY W RUCHU). 
 
8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA OFIARY CZYNU 
KARALNEGO. 
 
9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL ZOSTANIE 
ZAATAKOWANY PRZEZ UCZNIA. 
 
10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI 
WYCHOWAWCZE. 
 
11. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCANIU TOKU LEKCJI. 
 
12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODBIORU DZIECKA ZE 
SZKOŁY PRZEZ RODZICA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU. 
 
13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU. 
 
14. PROCEDURA EWAKUACYJNA. 
 
15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ATAKU LUB WTARGNIĘCIA 
NAPASTNIKA DO OBIEKTU SZKOŁY. 
 
16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE OSTRZAŁU. 
 



17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM 
ŁADUNKU WYBUCHOWEGO. 
 
18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAUWAŻENIA PODEJRZANEGO 
URZĄDZENIA LUB PAKUNKU. 
 
19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ. 
 
20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK HURAGANU, SILNYCH 
PODMUCHÓW WIATRU, BURZY. 
 
21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŚNIEŻYCĄ. 
 
22. PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY. 

23. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12  

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE PODWYŻSZONEGO STĘŻENIA PYŁÓW                            

POWIETRZA. 

  



1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU OSÓB 

POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY. 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie: zapewnia 

poszkodowanemu opiekę,  w szczególności sprowadzając fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: pielęgniarkę szkolną, rodziców 

(prawnych opiekunów) poszkodowanego, dyrektora szkoły, społecznego inspektora 

pracy. 

3. O wypadku ciężkim, śmiertelnym i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

4. O wypadku do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 3 - 4 dokonuje Dyrektor lub upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. 

6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem" 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. 

7. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może 

wykonać Dyrektor, wykonuje je upoważniony przez niego pracownik szkoły. 

8. Dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie 

i sporządza dokumentację w tym protokół powypadkowy  

9. W skład zespołu wchodzi społeczny inspektor pracy oraz dwóch wyznaczonych 

pracowników szkoły.  

10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej 

z osób, o której mowa w ust. 9 Dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika 

szkoły przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11. Z treścią protokołu powypadkowego zaznajamiają się rodzice (prawni 

opiekunowie) poszkodowanego ucznia. 

12. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego, jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przysługujących im prawach. 

13. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor. 

14. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. 

15. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego rodzice 

poszkodowanego mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.  

16. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego; 

b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

17. Społeczny inspektor pracy prowadzi rejestr wszystkich wypadków i urazów 

uczniów jakie miały miejsce w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem.  

18. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobiegania im. 



2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU OSÓB 

POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY PODCZAS WYCIECZEK 

SZKOLNYCH. 

 

1. Pracownik placówki, który dowiedział się o wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną 

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłoczne rodziców/prawnych opiekunów 

oraz Dyrektora Szkoły 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i Kuratorium Oświaty. 

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

inspektora sanitarnego. 

5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 - 4 dokonuje kierownik wycieczki bądź 

upoważniony przez niego nauczyciel. 

6. W przypadku  wypadku śmiertelnego, ciężkiego czy zbiorowego do czasu 

rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem" kierownik 

wycieczki zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. 

7. Członków zespołu powołuje kierownik wycieczki. 

8. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową, w tym protokół powypadkowy (Załącznik nr 1) 

9. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

10. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego 

ucznia. 

11.Protokół powypadkowy podpisuje kierownik wycieczki i członkowie zespołu 

powypadkowego. 

12. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w placówce. 

13. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego rodzice 

poszkodowanego mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.  

14. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności; 

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia 

stanu faktycznego; 

b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

15. Społeczny inspektor pracy - prowadzi rejestr wszystkich wypadków i urazów 

uczniów jakie miały miejsce w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem.  

16. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

17. Notatkę służbową dotyczącą okoliczności wypadku ucznia nauczyciel 

zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi Szkoły i społecznemu inspektorowi pracy 

najpóźniej następnego dnia po powrocie z wycieczki. 



3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMOWOLNEGO 

OPUSZCZENIA PRZEZ UCZNIA BUDYNKU SZKOLNEGO PODCZAS ZAJĘĆ 

LEKCYJNYCH LUB ODDALENIA SIĘ OD GRUPY NA WYCIECZCE SZKOLNEJ. 

 

1. Nauczyciel, który uzyskał informację o samowolnym opuszczeniu przez ucznia 

terenu szkoły lub oddaleniu się od grupy na wycieczce szkolnej powiadamia 

wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy powiadamia rodziców i pedagoga szkolnego, Dyrektora 

szkoły. 

3. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu dziecka przez szkołę 

i rodziców, należy powiadomić patrol szkolny. 

 

 

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA NA TERENIE 

SZKOŁY SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCYCH NARKOTYK. 

 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły zachowując środki ostrożności, zabezpiecza 

ujawnioną substancję przed dostępem osób niepowołanych, a także próbuje, o ile 

jest to możliwe w ramach działań pedagogicznych ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe funkcjonariuszy policji niezwłocznie przekazuje ujawnioną 

substancję oraz wszelkie informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. Gdy nauczyciel podejrzewa, że konkretny uczeń jest w posiadaniu substancji 

odurzającej, algorytm postępowania powinien wyglądać następująco: 

a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy pedagoga, dyrektora) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 

szkolnej, kieszeni ubrania lub oddał mu inne przedmioty, co do których zachodzi 

podejrzenie, że mają związek z poszukiwaną substancją. 

b) nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia - jest to czynność  zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

c) o swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do osobistego stawiennictwa. 

d) w przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję 

i zabiera ją do ekspertyzy . 

e) jeśli uczeń dobrowolnie wyda substancję, nauczyciel jest zobowiązany 

powiadomić policję, której należy przekazać zabezpieczoną substancję. Wcześniej 

nauczyciel powinien spróbować ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń ją nabył. 

f) nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając możliwie dokładną notatkę, 

w której zapisuje zarówno ustalenia, jak i swoje spostrzeżenia. 

 

 



5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UZYSKANIA INFORMACJI, 

ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i Dyrektora Szkoły.  

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

4. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności rodziców. 

5. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

6. Pedagog może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i wzięcie przez nie udziału w programie terapeutycznym. 

7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się w szkole, 

a z wiarygodnych źródeł nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję. 

8. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania     

z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. 

 

 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ NA 

TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH. 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy o swoich 

przypuszczeniach. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani 

zdrowie ucznia. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia, czy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków i - ewentualnie - udziela uczniowi pomocy przedmedycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły . 

5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu 

ucznia w szkole, przewiezieniu go do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób. 

 

 

 



7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU 

KARALNEGO (BÓJKA, POBICIE, WYMUSZENIA, KRADZIEŻ, NISZCZENIE 

MIENIA, RZUCANIE KAMIENIAMI LUB INNYMI PRZEDMIOTAMI W POJAZD 

BĘDĄCY W RUCHU). 

1. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego o czynie 

popełnionym przez ucznia. 

2. Niezwłoczne powiadomienie 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 nie jest znana. W innych przypadkach powiadomienie policji 

może nastąpić później, np. w formie pisemnej 

3. Ustalenie okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia, 

zabezpieczenie materiału dowodowego. 

4. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, przekazanie 

go pod opiekę Dyrektora Szkoły lub pedagoga szkolnego. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia. 

 

 

8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA OFIARY CZYNU 

KARALNEGO. 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej lub wezwanie lekarza, jeśli ofiara 

doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, gdy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności                     

i ewentualnych świadków zdarzenia. W innych przypadkach powiadomienie policji 

może nastąpić później, np. w formie pisemnej. 

 

 

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL ZOSTANIE 

ZAATAKOWANY PRZEZ UCZNIA. 

 

1. Dbaj o własne bezpieczeństwo. Opuść miejsce zdarzenia, zawołaj pomoc                      

z zewnątrz. W razie potrzeby zawiadom pogotowie i policję. Także nauczyciel ma 

prawo do obrony koniecznej. 

2. Zrelacjonuj zajście. Należy jak najbardziej szczegółowo zapamiętać przebieg 

zajścia. Można zapisać szczegóły, sfotografować miejsce (obraźliwe napisy), 

zabezpieczyć listy z pogróżkami. 

3. Skontaktuj się z bliskimi. 

4. Zgłoś zajście Dyrektorowi Szkoły. 

5. Skorzystaj z pomocy fachowych poradni. 

6. Poinformuj wszystkich nauczycieli. Grono pedagogiczne powinno absolutnie 

wesprzeć ofiarę. 



7. Potęp czyn, nie sprawcę. Dyrektor Szkoły powinien powiedzieć sprawcy, że jest 

to czyn karalny. Należy dążyć do tego, aby sprawca zadośćuczynił ofierze. 

8. Zawiadom Kuratorium Oświaty. W ciągu 24 godzin należy zgłosić wydarzenie 

władzom oświatowym 

 

 

 

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE. 

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dziecku w szkole jest zadaniem pedagoga przy współpracy                    

z wychowawcą klasy. 

2. Nauczyciel w trakcie sytuacji niepożądanej związanej z niewłaściwym 

zachowaniem dziecka lub tuż po jej zakończeniu reaguje na nią natychmiast, 

informując dziecko, że określone zachowanie jest niewłaściwe.  

3. Jeżeli zdarzenie ma charakter incydentalny kontakt nauczyciela                         

z rodzicami jest jednostkowy i następuje w relatywnie krótkim czasie od 

pojawienia się zachowania niepożądanego, np. tego samego dnia, w trakcie 

odbierania dziecka ze szkoły. 

4. W przypadku powtarzających się nieprawidłowych zachowań dziecka 

informacja przekazywana jest zarówno rodzicom (prawnym opiekunom),  

pedagogowi szkolnemu i wychowawcy. 

5. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, na którym dziecko sprawia 

trudności systematycznie informuje rodziców o zaistniałych sytuacjach i wspólnie 

ustalają plan wspierania dziecka. 

6. Jeśli działania pedagoga i wychowawcy nie przynoszą zamierzonych 

rezultatów o trudnościach z dzieckiem powiadamiany jest Dyrektor Szkoły. 

Organizowane jest spotkanie w poszerzonym gronie celem ustalenia strategii 

działania. 

 

 

11. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCANIU TOKU LEKCJI.  

 

Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej. 

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

na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów. 

 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu 

klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, 

do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego 

poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji. 



2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten jest zobowiązany do 

udzielenia nauczycielowi wszelkiej pomocy. 

3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez 

nauczyciela i do ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do 

zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do pokoju pedagoga 

lub – w uzasadnionych przypadkach – do gabinetu Dyrektora Szkoły. 

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje 

zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia. 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole pedagog 

lub wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia Dyrektora 

Szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych 

procedurach – postępować należy wg tych procedur. 

8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których 

uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).  

 

 

 

12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODBIORU DZIECKA 

ZE SZKOŁY PRZEZ RODZICA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU. 

 

1. W sytuacji podejrzenia, że rodzic (prawny opiekun) ucznia może być pod wpływem 

alkoholu nauczyciel natychmiast powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły lub 

innej osobie go zastępującej. 

2. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do czasu podjęcia innej decyzji. 

3. W miarę możliwości nauczyciel kontaktuje się z innymi pełnoletnimi członkami 

rodziny i powiadamia ich o sytuacji i konieczności odbioru  dziecka ze szkoły. 

4. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez inną osobę z rodziny 

Dyrektor Szkoły powiadamia policję. 

 

 

13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU. 

 

1. W przypadku powstania i zauważeniu pożaru każda osoba przebywająca w 

budynku szkoły zobowiązana jest zaalarmować natychmiast: 

a) STRAŻ POŻARNĄ: - tel. 998 lub 112. 

b) Dyrektora Szkoły lub osobę go zastępującą. 

c) Kierownika Gospodarczego lub osobę go zastępującą: 

2. Osoby wymienione w pkt 1 - powiadamiają wszystkimi dostępnymi  środkami 

osoby znajdujące się w poszczególnych częściach budynku o występującym 

zagrożeniu i podjętych decyzjach w zakresie ewakuacji. 

 



3. Do chwili przyjazdu jednostek straży pożarnej akcją gaśniczą kieruje Dyrektor 

Szkoły, a w czasie jego nieobecności osoba wyznaczona. 

Osoby  te odpowiedzialne są za; 

a) ogłoszenie alarmu pożarowego,  

b) zarządzenie ewakuacji 

c) powiadomienie straży pożarnej, 

d) stwierdzenie i sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuściły zagrożone 

pomieszczenie. 

4. W godzinach nocnych (lub po zakończeniu zajęć szkolnych) obowiązki, o których 

mowa w pkt. 3, realizuje dozorca. 

5. W przypadku wystąpienia dużego zadymienia i braku możliwości ewakuowania się 

klatką schodową należy uszczelnić drzwi do pomieszczeń w których się znajdujemy 

(najlepiej zmoczonym materiałem) i zająć  miejsca przy oknach w niższych partiach 

pomieszczenia z dala od miejsca pożaru, przysłaniając drogi oddechowe najlepiej 

zmoczonym materiałem i oczekiwać w spokoju na przybycie jednostek straży 

pożarnej. 

6. W przypadku wystąpienia dużego zadymienia dróg ewakuacyjnych należy 

poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu 

na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg 

ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać 

chustką,  rękawem lub innym materiałem najlepiej zamoczonym w wodzie. Sposób 

ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg 

ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian aby nie stracić orientacji co do 

kierunku ruchu. 

7. Przystąpić do ewakuacji osób zachowując opanowanie i spokój oraz prowadzić 

akcję gaśniczą środkami będącymi na wyposażeniu budynku. 

8. W pierwszej kolejności udzielać pomocy osobom poszkodowanym i o ograniczonej 

zdolności poruszania się oraz przydzielić im opiekunów.  

9. Uczniowie wyznaczonymi drogami ewakuacji opuszczają budynek Szkoły pod 

nadzorem nauczyciela prowadzącego w danym momencie w danej grupie zajęcia a 

podczas przerwy ewakuację rozpoczynają nauczyciele dyżurujący a następnie 

poszczególne grupy przejmują nauczyciele mający rozpocząć w danej grupie zajęcia 

po przerwie. 

10. Po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy opuścili 

poszczególne pomieszczenia na terenie objętym ewakuacją. Przy niezgodności 

stanu osobowego osób ewakuowanych z ilością osób przebywających w obiekcie, 

należy ten fakt natychmiast zgłosić kierującemu akcją ratowniczą. 

11. Wszystkie osoby przebywające w Szkole, obowiązuje wykonywanie poleceń 

osoby kierującej akcją. 

12. Przy likwidacji źródła ognia kierować się następującymi wskazówkami: 

a) w pierwszej kolejności ratować ludzi, 

b) w miarę możliwości wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 

c) użyty podręczny sprzęt gaśniczy musi być odpowiedni do rodzaju pożaru (A, B, C),  

tj. palących się materiałów, 



d) nie gasić wodą (hydrant wewnętrzny) urządzeń elektrycznych będących pod 

napięciem, 

e) w miarę możliwości usunąć palne materiały oraz cenne dokumenty i urządzenia 

ze strefy rozprzestrzeniania się pożaru, 

f) nie otwierać bez niezbędnej potrzeby okien i drzwi (dopływ powietrza powoduje 

dynamiczny rozwój pożaru), 

g) nie podejmować działań powodujących ryzyko utraty zdrowia lub życia ludzi. 

13.Wszystkim użytkownikom oraz ewentualnym najemcom pomieszczeń Szkoły 

nie wolno: 

a) oddalać się z miejsca ewakuacji bez zezwolenia osoby kierującej akcją ratowniczo 

- gaśniczą, jeżeli pozostanie w miejscu nie zagraża ich życiu. 

 

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA 

 

1. Zarządzający obiektem lub osoba go zastępująca jest odpowiedzialna za: 

a) zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego                    

w celu zapobieżenia powstaniu pożaru wtórnego, 

b) przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności 

komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzeniania 

pożaru. 

 

 

14. PROCEDURA EWAKUACYJNA. 

 

W zakresie procedur organizacji ewakuacji ustala się następujące warianty 

opuszczenia obiektu uwzględniające kolejność opuszczania pomieszczeń, 

kondygnacji oraz osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustalonych scenariuszy 

postępowania. 

 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność 

przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku Szkoły, podejmuje Dyrektor 

Szkoły a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez niego.  

2. Pomieszczenia szkoły zlokalizowane są na parterze i piętrze w związku                                 

z powyższym ewakuacja będzie prowadzona pośrednio na parter a następnie 

bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi ewakuacyjne zgodnie z planem 

ewakuacyjnym. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za ewakuację poszczególnych grup dzieci są 

prowadzący w danym czasie zajęcia. Po opuszczeniu swojej strefy meldują 

kierującemu akcją ratowniczą (do przyjazdu straży pożarnej kierującym jest Dyrektor 

lub osoba przez niego upoważniona), czy wszyscy opuścili zagrożoną strefę. 

4. Ustala się następujące miejsca koncentracji dzieci i personelu ewakuowanego 

poza budynkiem: 

a) podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, opady deszczu) 

boisko szkolne, 



b) podczas komfortowych warunków atmosferycznych (ciepło, słońce) boisko 

szkolne. 

c) po wcześniejszym komunikacie słownym: Przedszkole nr 129, Raj na Skarpie,               

ul. Jazdów 10B, 00-001 Warszawa. 

d) po wcześniejszym komunikacie słownym: Zespół Szkół nr 23, ul. Górnośląska 

31, 00-432 Warszawa.  

5. Zapewnienie opieki nad grupami dzieci powierza się nauczycielom i opiekunom 

prowadzącym w danym czasie zajęcia z poszczególnymi grupami. 

6. Osobą odpowiedzialna za zapewnienie opieki medycznej jest pielęgniarka szkolna 

oraz inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 

7. Osobą odpowiedzialną za otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych jest kierownik 

gospodarczy. 

8. Osobą odpowiedzialną za wyłączenie głównego zasilania oraz głównego zaworu 

gazu jest kierownik gospodarczy. 

9. Osobą odpowiedzialną za sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuściły  

ewakuowany teren jest Dyrektor Szkoły lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora 

Szkoły. 

10. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność 

przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku Szkoły, podejmuje Dyrektor 

Szkoły, a w czasie jego nieobecności osoba wyznaczona przez niego. 

11. Organizację ewakuacji uczniów i personelu w Szkole Podstawowej nr 12                       

w Warszawie przeprowadza się według wytycznych zawartych w Załączniku nr 2. 

 

 

15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ATAKU LUB WTARGNIĘCIA 

NAPASTNIKA DO OBIEKTU SZKOŁY „AKTYWNY STRZELEC”. 

 

1. Wykonuj polecenia napastników, jeśli padną strzały, natychmiast połóż się twarzą 

do ziemi, ochraniając rękami głowę. Jeśli zdołasz, połóż na ziemi dzieci i osoby 

niepełnosprawne. 

2. W razie strzelaniny pozostań na podłodze, jeśli możesz znajdź solidną osłonę, 

nie wyglądaj przez okna i drzwi. 

3. Gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników, powiadom policję, uruchom 

system alarmowy. 

4. Wobec napastników nie bądź bohaterem, nie prowokuj agresji.  

5. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, samowolnie nie odbieraj dzwoniących 

telefonów. 

6. W miarę możliwości zapamiętaj przebieg ataku, sprawców, ich uzbrojenie                          

i miejsca, w których przebywali - twoje informacje pomogą policji. Nigdy jednak nie 

wpatruj się długo i uporczywie w napastnika. 

7. Jeśli wykonanie żądanych przez napastnika czynności jest niemożliwe, poinformuj 

go o tym. 

8. Nigdy nie utrudniaj napastnikom ucieczki. 

 



 

Podczas ataku przestrzegaj następujących zasad! 

 

- nie okazuj agresji, 

- postaraj się zachowywać spokojnie, 

- staraj nie odwracać się tyłem do terrorystów,  

- nie okazuj widocznego strachu, 

- nie wpatruj się natarczywie w terrorystów,  

- nie dyskutuj z nimi, 

- nie komentuj ich zachowania i wypowiedzi,  

- nie kłam i nie staraj się oszukiwać, 

- nie zgłaszaj się do niczego na ochotnika,  

- nie zwracaj uwagi na siebie, 

- nie bądź usłużny wobec terrorystów, nie stwarzaj wrażenia podlizywania się, nie 

przebywaj dłużej w pobliżu drzwi i okien, 

- zawsze jedz i pij, jeśli pozwalają, 

- w razie szturmu antyterrorystów rób, co każą szturmowcy, nie pomagaj bez 

polecenia, 

- po akcji podporządkuj się procedurom specjalnym, udziel wszelkich możliwych 

informacji podczas składania zeznań. 

- Organizację postępowania uczniów i personelu w Szkole Podstawowej nr 12                       

w Warszawie podczas Alarmu „AKTYWNY STRZELEC” przeprowadza się według 

wytycznych zawartych w Załączniku nr 3. 

 

 

16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE OSTRZAŁU. 

 

1. Wykonuj polecenia napastnika;  

2. Jeśli padną strzały natychmiast nakaż wszystkim położenie się na podłodze twarzą 

do ziemi ochraniając rękami głowę, jeśli możesz ukryj się za solidną osłoną;  

3. Wobec napastników nie bądź bohaterem, nie prowokuj agresji, nie zgłaszaj się do 

niczego na ochotnika; 

4. W miarę możliwości zapamiętaj przebieg ataku, ilość sprawców, uzbrojenie itp.  
5. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby uczniowie wykonywali je spokojnie 

– ruch może zwiększyć agresję napastników. 

6. Jeśli to możliwe, zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 

 

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, dopilnuj, aby uczniowie 

wykonywali wszystkie polecenia grupy antyterrorystycznej. 

8. Jeśli to możliwe, udziel pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, gdy 

nie ma to wpływu na twoje bezpieczeństwo ani bezpieczeństwo innych osób. 

 



17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM 

ŁADUNKU WYBUCHOWEGO. 

 

1. Nigdy nie lekceważ wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

2. Jeśli groźba została przekazana telefonicznie, nigdy nie odkładaj pierwszy/a 

słuchawki. Zapamiętaj jak najwięcej słuchając uważnie, spróbuj zapisać informację. 

Jeśli masz taką możliwość i odpowiedni telefon  - nagraj rozmowę, 

3. Sprawdź czy zidentyfikował się numer telefonu, jeśli masz taką możliwość, zapisz 

go. 

4. Postaraj się ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła czy uczeń. 

5. Natychmiast poinformuj o przebiegu zdarzenia Dyrektora Szkoły. 

6. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego budynku. 

7. Jeśli zagrożony jest jeden konkretny budynek, należy ewakuować także budynki 

przyległe. 

8. Użyj telefonów wewnętrznych, osobistego powiadomienia przez wyznaczone 

osoby w celu ewakuacji zagrożonych pomieszczeń. 

9. Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całej szkoły uruchom alarm pożarowy. 

10. Dyrektor może także zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej i policji, 

organu prowadzącego, jeśli w jego opinii jest to uzasadnione. 

11. Do zajęć szkolnych należy powrócić po przeszukaniu budynku i uzyskaniu 

zapewnienia ze strony właściwych służb, że jest bezpieczny. 

12. Nie nadawaj zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne.  

13. Jeśli otrzymałeś powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku wybuchowego 

za pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępuj zgodnie z punktami od 7 do 10. 

14. Groźbę pisemną zabezpiecz tak, aby nikt jej nie zniszczył, przekaż policji                          

i postępuj zgodnie z punktami procedury od 5 do 10. 

15. Osoba odbierająca telefon/groźbę, powinna jak najszybciej napisać notatkę 

o otrzymaniu groźby podłożeniu ładunku wybuchowego (data, godzina, nr telefonu 

jeśli zidentyfikował się, kogo powiadomiliśmy) 

16. Jeśli zobaczysz podejrzaną paczkę (przedmiot) nie dotykaj i nie przenoś jej – 

zajmą się tym odpowiednie służby. Natychmiast powiadom Dyrektora Szkoły, 

postępuj zgodnie z punktami od 5 do 10. 

 

 

18.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAUWAŻENIA PODEJRZANEGO 

URZĄDZENIA LUB PAKUNKU. 

 

1. Nie dotykaj go i nie zbliżaj się bezpośrednio do niego. 

2. Niezwłocznie powiadom o zaistniałym zagrożeniu przełożonych i odpowiednie 

służby. 

3. Zadbaj, aby nikt nie dotykał ani nie zbliżał się do urządzenia lub pakunku. 

4. Zachowaj spokój. 

5. Izoluj to miejsce.  



6. Ściśle stosuj się do poleceń osoby kierującej akcją oraz do poleceń służb. 

7. Ściśle wykonuj polecenia otrzymane od policji i przełożonych. 

8. Zadbaj o to, aby wszystkie osoby mające kontakt z podejrzaną przesyłką zostały 

odizolowane i pozostały w wyznaczonym miejscu do chwili, gdy zostaną zwolnione 

przez kierujących akcją. 

9. Wszystkie osoby mające lub mogące mieć kontakt z przesyłką muszą być 

izolowane, ale nie można ich zostawić bez nadzoru. 

 

 

19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ. 

 

1. Nie lekceważyć żadnych informacji na temat ewentualnych chorób. 

2. Uważnie obserwować uczniów wykazujących objawy chorobowe. 

3. W przypadku niepokojących objawów u ucznia należy zawiadomić pielęgniarkę 

szkolną i dyrektora szkoły. 

4. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go                        

w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają inne zdrowe osoby pod opieką pielęgniarki 

lub innej wyznaczonej osoby.  

5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców/prawnych opiekunów chorego 

ucznia. W przypadku objawów o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców/prawnych 

opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku ciężkiego 

zachorowania odesłać ucznia transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego 

w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

6. Powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwowy Zakład Higieny oraz 

pozostałe instytucje. 

7. Sprawdzić możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów i zawiadomić ich                      

o wystąpieniu choroby. 

8. Zadbać o ciągły dostęp środków higienicznych w toaletach. 

9. Prowadzić aktywną politykę profilaktyczną poprzez dostarczanie materiałów 

informacyjnych, oraz promować w szkole zachowania zmniejszające 

prawdopodobieństwo zakażenia. 

 

 

20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK HURAGANU, SILNYCH 

PODMUCHÓW WIATRU, BURZY. 

 

1. Nasłuchuj w lokalnych środkach masowego przekazu komunikatów 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zagrożeniu. 

2. Sprawdź, czy masz możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) uczniów. 

3. Sprawdź zabezpieczenie otworów drzwiowych, okiennych wentylacyjnych itp. 

4. W sytuacji zagrożenia kierownik gospodarczy lub inna osoba wyznaczona przez 

Dyrektora Szkoły wyłącza dopływ energii elektrycznej, gazu i wody.  

 



5. Podczas silnych wiatrów i huraganu pod żadnym pozorem nie dopuść 

do przebywania uczniów i pracowników na najwyższych kondygnacjach budynku 

szkoły. Najbardziej narażone na żywioł są poszycia dachowe i ściany, na których 

opiera się konstrukcja dachowa. 

6. Dzieci znajdujące się na terenie szkoły pozostają pod opieką nauczycieli do 

momentu ustania zagrożenia lub do momentu odbioru ich przez rodziców/opiekunów 

prawnych  

7. W miarę możliwości dokumentuj swoje działania. 

 

 

21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŚNIEŻYCĄ. 

 

1. Słuchaj uważnie komunikatów meteorologicznych oraz komunikatów właściwych 

Zespołów Zarządzania Kryzysowego i dostosuj swoje działania do ich zarządzeń. 

2. Sprawdź czy masz możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) uczniów. 

3. Uczul rodziców (prawnych opiekunów), aby w czasie silnych opadów śniegu nie 

posyłali dzieci do szkoły. 

4. Dzieci przebywające na terenie szkoły pozostają pod opieką nauczyciela do czasu 

zakończenia śnieżycy, lub odbioru ich przez rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Sprawdź, czy działa system grzewczy. 

6. W miarę możliwości dokumentuj swoje działania. 

 

 

22. PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY 

 

1. Pielęgniarka lub osoba do tego upoważniona przeprowadza kontrolę czystości 

głowy zapewniając poszanowanie zasady intymności (kontrola pojedynczo                         

w gabinecie). 

2. Pielęgniarka szkolna niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły o wynikach kontroli              

i skali zjawiska.  

3. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę,                    

o konieczności podjęcia natychmiastowych zabiegów higienicznych skóry głowy. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba informuje też rodziców o sposobie działań oraz 

konieczności poddania się tej kuracji przez wszystkich domowników. 

4. Na polecenie Dyrektora Szkoły wychowawcy przekazują rodzicom/prawnym 

opiekunom informację o wystąpieniu wszawicy prosząc o regularną kontrolę 

czystości głowy oraz informując ich, iż w przypadku wystąpienia wszawicy u ich 

dzieci, powinni zatrzymać je w domu i poddać kuracji.  

5. Po upływie kilku dni pielęgniarka szkolna przeprowadza ponowną kontrolę 

czystości głowy uczniów. 

 



23. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 12  

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE PODWYŻSZONEGO STĘŻENIA PYŁÓW                            

POWIETRZA 

(Postępowanie systemowe) 

1. Wyznaczony pracownik szkoły sprawdza około godz. 10.30. krótkoterminową 

prognozę jakości powietrza (http://sojp.wios.warszawa.pl/krotkoterminowa-prognoza),  

2. Na podstawie  wskazań zanieczyszczeń powietrza  na dany dzień, sekretarz 

szkoły umieszcza informację na tablicy ogłoszeń, zgodnie z sześciostopniową skalą 

jakości powietrza. (Proponuje się korzystanie z modułu  pn. „Max 1h”, który 

prognozuje maksymalne jednogodzinne stężenie danego dnia) 

3. Przy zanieczyszczeniu do 2,5 PM,  kiedy wyniki pomiarów powietrza obejmują 

poziom jego jakości określany jako dobry i bardzo dobry, uczniowie wychodzą na 

zewnątrz szkoły i przebywają bez ograniczeń, 

4. W przypadku poziomu określanego jako umiarkowany, zaleca się skrócenie                   

(np. do 30 min.) czasu pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły i ograniczenie 

aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni.  

5. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach lekcji 

nauczycielom WF, świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej zaleca się sprawdzenie 

prognozy jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia. 

6. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o możliwości 

przebywania dzieci na zewnątrz, możliwe jest odniesienie danych prognozowanych 

do bieżących wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza. Zaleca się 

wykorzystanie wyników pomiarów jakości powietrza, które podawane są na bieżąco: 

na portalu GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl), w aplikacji na smartfony (Jakość 

powietrza w Polsce), a także na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza                        

w województwie mazowieckim (http://sojp.wios.warszawa.pl). 

7. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających     

z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/ Wojewódzki 

Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza. 

8. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza oznacza dla dzieci bezwzględne 

pozostanie w budynku szkoły. Podczas alarmu smogowego nauczyciele szkoły nie 

będą organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz. 
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