
 

                       
                         

I Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży: 

• Działania interwencyjne w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, 

który nie ukończył 18 roku życia używa alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych bądź przejawia inne zachowania wskazujące na 

demoralizację. 

• Działania interwencyjne w przypadku podejrzenia, że uczeń, przebywający 

na terenie szkoły, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

substancji psychoaktywnych. 

• Działania interwencyjne w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

substancji przypominającej wyglądem narkotyk. 

• Działania interwencyjne w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy 

sobie substancję przypominającą narkotyk. 

• Działania interwencyjne w przypadku gdy uczeń jest sprawcą czynu 

karalnego lub przestępstwa. 

• Działania interwencyjne w przypadku gdy uczeń jest ofiarą czynu 

karalnego lub przestępstwa. 

• Działania interwencyjne w przypadku gdy stwierdzono, że uczeń pali 

papierosy na terenie szkoły. 

• Działania interwencyjne w przypadku gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia 

szkolne. 

• Działania interwencyjne w przypadku gdy uczeń dopuścił się użycia 

przemocy fizycznej względem uczniów lub nauczycieli, innych 

pracowników szkoły.  

• Działania interwencyjne w przypadku gdy ujawniono przypadek 

cyberprzemocy wśród uczniów. 

• Postępowanie w sytuacji kradzieży na terenie szkoły. 

• Postępowanie wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły. 

• Postępowanie wobec dzieci i młodzieży stosujących przemoc psychiczną na 

terenie szkoły. 

 

PROCEDURY I STRATEGIE  

ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W 

SZKOLE 



II Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole: 

 

• Zamach samobójczy ucznia 

• Żałoba po śmierci ucznia 

• Epizod psychotyczny ucznia 

• Zamiar samookaleczenia lub okaleczenia innych przez ucznia 

• Incydent bombowy 

Ogólny schemat zarządzania kryzysem w szkole: 

✓ Działania uprzedzające 

✓ Działania interwencyjne 

✓ Działania naprawcze 

 

Gdzie szukać pomocy?  

 

Lista przydatnych telefonów: 

999 - Pogotowie ratunkowe    

998 – Straż pożarna 

997 – Policja  

986 – Straż Miejska 

992 – Pogotowie gazowe 

994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne 

991 – Pogotowie energetyczne 

112 – Numery ratunkowe z telefonów komórkowych 

0 801120 002 - Niebieska Linia (przemoc w rodzinie) 

0 801 109 696 - Telefon zaufania – problemy narkotykowe  

0 801 140 068 - Pomarańczowa linia dla rodziców pijących nastolatków 

0 800 100 100 - Helpline- w sytuacjach zagrożenia w Internecie  

0801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania   

 

Posterunek Policji w Jodłowniku 

34-620 Jodłownik 198 

Kontakt: tel. 18 337 95 80 

 

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej  

Żwirki i Wigury 7, 34-601 Limanowa 

Tel. 18 337 94 01 

 

 



Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ul. Spacerowa 8 Limanowa, tel. 18 3375 500  

 

Sąd Rejonowy w Limanowej 

Ul. Józefa Marka 19, tel. 18 3371 120  

 

NZOZ „ PROMEDICUM” Centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej 

Matki Boskiej Bolesnej 10 34-600 Limanowa 

18 337 42 01 

 

MEDINORM Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 

ul. Witosa 3/2 

34-600 Limanowa 

tel. 18 337 55 70 

 

Szpital Powiatowy w Limanowej  

ul. Piłsudskiego 61 Limanowa Centrala telefoniczna: (018) 330-17-00 

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

Ul. Śniadeckich 10 a, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 442 03 52  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Józefa Marka 934 - 600 Limanowa 

Tel. 18 33 75 826 e-mail: pcpr@powiat.limanowa.p 

 

Zespół Placówek Oświatowych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Limanowej ul. Zygmunta Augusta 8,  34-600 Limanowa  tel/fax: (18) 3371 

73   

e-mail: pomagamy@poczta.onet.pl 

 

Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą os. Krakowiaków 46 31-964 Kraków 

e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl Telefon: (12) 425-81-70 

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Krakowie ul. Św. 

Katarzyny 3 

31-063 Kraków tel.: (12) 430-61-35 e-mail: poradnia@monar.krakow.pl 
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STRONY INTERNETOWE 

 

www.anoreksja.org.pl- strona w całości poświęcona anoreksji 

www.narkomania.org.pl- strona o uzależnieniach od środków psychoaktywnych 

www.niebieskalinia.pl- strona do ofiar przemocy w rodzinie 

www.adhd.org.pl- strona skierowana do osób oraz rodziców osób z ADHD 

www.helpline.org.pl- strona poświęcona przemocy w cyberprzestrzeni 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!  

Na korytarzu szkoły (na przewiązce), w „kąciku dla rodziców”, zgodnie z 

zaleceniami Małopolskiego Kuratora Oświaty, pojawiła się tzw.  

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY. Można wrzucać do niej wszelkie 

informacje, które są ważne dla bezpieczeństwa. Formuła skrzynki daje Państwu i 

Wam, Drodzy Uczniowie, gwarancję pełnej anonimowości i może się przyczynić 

do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej szkole. 
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