
SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ 
O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON 
O ZAMIARZE ATAKU). 
 
Należy wówczas:   
1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz 
poprzecznie do kierunku wiatru  

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 
pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku  

3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 
klimatyzację  

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski 
pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, 
mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta 
zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 
substancji  

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 
dużego wysiłku  

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 
uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 
wentylacyjnych  

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie 
z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

 

2. 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.  
Niewłaściwe zachowania uczniów a w konsekwencji zagrożenia dla bezpieczeństwa w szkole 
z ich strony mają wiele przyczyn:  

 uwarunkowania osobowościowe sprawcy – jego kłopoty w nauce, nieumiejętność 
przystosowania się do środowiska szkolnego, zazdrość w odniesieniu do kolegów 
z rodzin lepiej sytuowanych, rywalizacja w nauce, zazdrość o oceny,  

 środowisko pozaszkolne - otoczenie ucznia, uwarunkowania społeczno-rodzinne,   
 wpływ rodziny, telewizji, Internetu, gier komputerowych,  



 środowisko szkolne - konflikty między rówieśnikami, dominacja starszych kolegów, 
próba zaistnienia w grupie - zdobycia kontroli nad rówieśnikami, chęć imponowania, 
wyróżnienia się wśród społeczności szkolnej,  

 błędne funkcjonowanie szkoły - duża liczba uczniów, hałas, anonimowość uczniów, 
brak współpracy z rodzicami, Policją, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego 
uczniów, czy brak zajęć pozalekcyjnych,   

 błędy popełnianie przez nauczycieli w procesie kształcenia - niesprawiedliwe 
ocenianie, niedostateczna kontrola ucznia, tworzenie sytuacji stresowych, 
wyśmiewanie ucznia.   

Źródłem problemów w szkole może być też zestresowany i przemęczony nauczyciel, nie 
potrafiący poradzić sobie z agresją dzieci, żyjący w poczuciu niedoceniania jego pracy przez 
rodziców uczniów i kierownictwo szkoły, niepewny swojej przyszłości zawodowej i dotknięty 
trudnościami materialnymi, reprezentujący przedmiotowy stosunek do ucznia.       
Sytuacje zagrożenia rodzą się w codziennych sytuacjach w szkole, kreowanych przez uczniów, 
a to przejawia się w:     

 systematycznym dokuczaniu, wyśmiewaniu, ośmieszaniu, przezywaniu, robieniu sobie 
żartów, biciu, popychaniu i kopaniu  

 prezentowaniu dominacji wobec innych, chęci podporządkowania ich, w używaniu 
gróźb i siły  

 spadku zainteresowania szkołą,  
 niechęcią do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej,  
 niekontrolowanych - nieadekwatne do wieku i sytuacji - wybuchach gniewu, 

impulsywności  
 nastawieniu ,,na nie ” i agresji wobec dorosłych  
 nieprawidłowym zachowaniu się w stosunku do nauczyciela/wychowawcy - chęć 

dominacji nad kimś silniejszym, stojącym wyżej w hierarchii  
 braku poczucia winy i wstydu, a nawet zadowoleniu z własnych negatywnych 

zachowań  
 prezentacji postaw aspołecznych: kradzieży, wandalizmie, piciu alkoholu, testowaniu 

narkotyków  
 przejawianiu zachowań agresywnych w stosunku do zwierząt  
 fascynacji sytuacjami ukazującymi sceny przemocy, inicjowaniu rozmów na tematy 

związane z używaniem niebezpiecznych narzędzi  
 ekspresji wyrażanej w pracach szkolnych, ukierunkowanej na zjawiska związane z 

przemocą, pracach plastycznych obrazujących sceny agresji  
 nadmiernym zainteresowaniem funkcjonowania grup przestępczych (próbach 

nawiązania kontaktu)  
 rozmowach na tematy związane z bronią, przynoszeniu na teren szkoły 

niebezpiecznych narzędzi (m. in. broni, materiałów wybuchowych).  
Przyczyną zagrożeń mogą być także zachowania nauczycieli takie, jak:  

 drwina i złośliwość wobec uczniów  
 presja psychiczna, ośmieszanie, lekceważenie   
 agresja słowna - dokuczanie, wyśmiewanie  
 naruszenie nietykalności cielesnej  
 groźby w stosunku do ucznia  
 niesprawiedliwe ocenianie, ograniczanie możliwości rozwoju zainteresowań lub 

umiejętności ucznia  
 kumoterstwo pośród nauczycieli  - tzw. solidarność zawodowa - nauczyciele bronią 

siebie nawzajem i są w stanie zrobić naprawdę wszystko, by zachować dobre imię i nie 
wprowadzać zbędnego zamętu do placówki  

 brak autorytetu wśród młodzieży.  



  

Rekomendacje dla działań w szkole  

1.  
Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia. Należy 

przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania.   

2.  
Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej sytuacji 

związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania.  

3.  Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów zabronionych.  

4.  
W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z ekspertami 

i specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach związanych 

z zagrożeniami w szkole jak i poza nią.  

5.  
Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne, 

czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia 

szkolnego.  

6.  
Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów, sprzyjające 

budowie pozytywnych relacji w klasie.  

7.  
Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić zasady pracy 

i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, szanować ucznia i udzielać mu 

wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w razie zachowania naruszającego normy.   

8.  
Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń wewnętrznych 

w placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty wprowadzonych 

działań.  

9.  
Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie 

rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami 

i rodziców.   

10.  Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami.  

  

Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów 
zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, 
która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego. 
Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat rozpatrywane są jako przestępstwa – określa 
je szczegółowo art. 10 par.2 KK.  
 

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność 
przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu 
ukończyły 13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, 
a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie 
o postępowaniu w sprawach nieletnich.  


