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Telefony alarmowe: 

Policja 997  

Straż Pożarna 998  

Pogotowie Ratunkowe 999  

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na 

terenie całej Unii Europejskiej 112  

Pogotowie Energetyczne 991  

Pogotowie Gazowe 992  

Pogotowie Ciepłownicze 993  

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

987  

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie 
 

 

Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole 
 

 

Zestawienie: 

1) Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej; 

2) Zestaw procedur postępowania w Szkole Podstawowej nr 2 na wypadek 

niepożądanych zachowań uczniów i osób postronnych. 

A. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań  

w szkole. 

B. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu 

karalnego. 

C. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu 

karalnego. 

D. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych 

E. Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

F. Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących 

zachowań seksualnych uczniów w szkole 

G. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii  

w szkole 

H. Procedura postępowania wobec ucznia nierealizującego obowiązku 

szkolnego. 

3) Strategie zapobiegania przemocy w rodzinie w SP2; 

4) Procedura „Niebieska Karta”; 

5) Procedura – kradzieże w szkole; 

6) Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia; 

7) Procedura postępowania podczas ewakuacji w razie wystąpienia pożaru  

lub innego zagrożenie w Szkole Podstawowej nr 2; 

a) Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły. 

b) Podłożenie ładunku wybuchowego. 

c) Podłożenie podejrzanego pakunku. 

d) Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły. 



8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole; 

9. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń 

bezpieczeństwa cyfrowego; 

- Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych   

 - Cyberprzemoc    

- Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego  

z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka  

i pracownika szkoły   

- Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem  

z Internetu   

- Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, 

zagrożenie pedofilią   

- Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło 

dochodu osób nieletnich 

- Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność 

odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


