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I PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą prawną Szkolnego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: 

a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. nr 1356 

z późn. zm.), 

b) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), 

c) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011.231.1375 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), 

e) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.                

z 2015 r. poz. 298), 

f) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2015 r., poz. 332, 

g) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390), 

h) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. 

U. 1991 r. Nr 120, poz. 526), 

i) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. zm.) z 2016 r. poz. 86, 

j) Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

k) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

l) Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, 

m) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977), 

n) Statut Zespołu Szkół w Wojcieszowie. 
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II DIAGNOZA PROBLEMÓW 

1. Diagnoza problemów wychowawczych Zespołu Szkół w Wojcieszowie została dokonana na podstawie: 

a) obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz w czasie przerw śródlekcyjnych, 

b) analizy osiągnięć szkolnych uczniów, 

c) analizy dokumentacji pedagoga, 

d) analizy dzienników lekcyjnych, 

e) analizy zeszytów uwag, 

f) ankiet skierowanych do uczniów i nauczycieli, 

g) konsultacji i rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas, rodzicami, kuratorami, Policją. 

 

2. Na podstawie analizy powyższych dokumentów stwierdzono, że: 

a) uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, 

b) uczniowie znają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania, 

c) pojawia się problem palenia papierosów (w tym e-papierosów), 

d) zdarzają się sytuacje stosowania przez uczniów przemocy fizycznej i psychicznej, 

e) nauczyciele i wychowawcy cieszą się sporym zaufaniem, 

f) nauczyciele nie zawsze wpisują informacje o niewłaściwym zachowaniu uczniów w zeszycie uwag, 

g) miejscami, w których uczniowie mogą czuć się potencjalnie zagrożeni mogą być: toalety, miejsce pod schodami                 

i schody na dworze, szatnie i przebieralnie. 

 

3. Stwierdzono występowanie takich zjawisk problemowych jak: 

a) samowolne opuszczanie terenu szkoły 

b) wagary, ucieczki z ostatnich lekcji 

c) spóźnienia 

d) niską kulturę języka (wulgaryzmy) 

e) niska kulturę osobistą 

f) trudności w uczeniu się 

g) przypadki stosowania przemocy psychicznej (zastraszanie, wyśmiewanie, wykluczanie z grupy) i fizycznej 

 

4. Należy podjąć działania naprawcze w wyżej wymienionych aspektach działalności szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 

wprowadzić odpowiednie zmiany w planach pracy wychowawcy, zespołów przedmiotowych i klasowych, a także                                   

w procedurach oddziaływań wychowawczych. 

 

5. Wnioski do dalszej pracy na podstawie ewaluacji: 



 4 

a) wzmocnić/poprawić kontrolę w miejscach określonych przez uczniów za niebezpieczne (toalety, miejsce pod schodami, 

szatnie), 

b) włączać rodziców w organizację imprez klasowych i ogólnoszkolnych, 

c) zwrócić szczególną uwagę na zajęcia profilaktyczne z zakresu palenia papierosów i przemocy 

d) prowadzić w szkole zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień, we współpracy z pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, lekarza i innych specjalistów, 

e) Zapoznawać i przypominać uczniom i rodzicom procedury oddziaływań wychowawczych. 

 

Zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowania 

 i Szkolnego Programu Profilaktyki 

 

III ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Niniejszy program profilaktyki powstał, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie 

ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań 

młodzieży. Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność 

szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, skonstruowanych dla potrzeb naszej 

szkoły, realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka                       

w umiejętność budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym, nieodzownym 

elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji               

i opinii. 

 

IV CELE PROGRAMU 

Szkolny program profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego środowiska. Jest 

on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu: 

1. Promocję zdrowego stylu życia. 

2. Zapobieganie uzależnieniom. 

3. Zapobieganie wagarom. 

4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

6. Walka ze stresem. 

 

V STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH  

a) Nauczyciele: 
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 Realizują zadania Szkolnego Programu Profilaktyki w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują                                        

z wychowawcami klas w realizacji tych  zadań 

 Wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i inne placówki 

specjalistyczne 

 Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę, z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły 

 Na bieżąco wymieniają informacje 

 Działają konsekwentnie ze wszystkimi pracownikami szkoły. 

 

b) Wychowawcy klas: 

 Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych 

 Realizują programy profilaktyczne bądź elementy tych programów zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną                            

i dyrekcję szkoły 

 Biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki; mają możliwość samodzielnego opracowywania programów 

profilaktycznych 

 Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie 

 Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

 Realizują zadania zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów 

 Prowadzą pedagogizację rodziców podczas zebrań 

 

c) Pedagog szkolny: 

 Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych 

 Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

 Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu 

Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli 

 Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze, wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki 

 Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych 

 Jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki 

 Prowadzi punkt konsultacyjny dla wszystkich podmiotów realizujących Szkolny Program Profilaktyki 

 

d) Rodzice: 
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 Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły w zakresie 

profilaktyki 

 Uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej 

 Mają możliwość korzystania ze szkolnego punktu konsultacyjnego 

 

VI     INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH  

a) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotoryi 

b) Policja 

c) Ośrodki zdrowia 

d) Miejska Komisja ds. Uzależnień 

e) Sąd Rodzinny i Nieletnich w Złotoryi 

f) Kuratorzy sądowi 

g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

VII SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ CELE SPOSÓB REALIZACJI 

ZADANIA 

OSOBA 

ODPOWIEDZILNA 

ODBIORCY 

PROFILAKTYKA 

UZALEŻNIEŃ: 

 

SUBSTANCJE 

PSYCHOAKTYWNE 

NIKOTYNIZM 

ALKOHOLIZM 

NARKOMANIA 

DOPALACZE 

 

 

Poznanie 

negatywnegowpływu 

palenia papierosów, 

picia alkoholu                       

i zażywania 

narkotyków, dopalaczy 

na organizm młodego 

człowieka.  

Kształtowanie postaw 

asertywnych. 

Przedstawianie 

ciekawszych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

- lekcje dotyczące szkodliwości 

alkoholu, nikotyny, narkotyków na 

organizm ludzki, przygotowywane 

także przez uczniów 

- zajęcia profilaktyczne                                 

z wychowawcami pedagogiem, 

terapeutami 

- udział w akcjach Dzień bez Papierosa 

- pedagogizacja rodziców podczas 

zebrań 

- udział w kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 

- organizacja kółek zainteresowań, 

zajęć popołudniowych dla uczniów 

zgodnie z ich oczekiwaniami  

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Wszyscy 

uczniowie 
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- spotkania z pielęgniarką, policją,  

- współpraca z przedstawicielem 

Urzędu Miasta ds. Uzależnień 

UZALEŻNIENIE OD 

TELEWIZJI, 

KOMPUTERA                      

I TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO 

Przedstawienie 

problemu uzależnienia 

uczniów od gier 

komputerowych, 

Internetu, TV uczniom      

i rodzicom oraz 

przedstawianie 

pozytywnych aspektów 

posługiwania się 

technologią 

informacyjną. 

Bezpieczne korzystanie 

z Internetu 

Uczenie krytycznego 

spojrzenia na 

reklamy i media 

- godziny wychowawcze na temat 

uzależniającego wpływu gier 

komputerowych i Internetu. 

- opracowanie materiałów 

informacyjnych dla rodziców. 

- jasno określone normy i zasady 

korzystania z Internetu podczas 

lekcji informatyki (ich 

wypracowanie i przestrzeganie) 

- lekcje informujące o zagrożeniach 

płynących z Internetu. 

- zamieszczenie zasad 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 

- zorganizowanie szkolenia dla 

rodziców, informującego                             

o zabezpieczeniach, chroniących 

dzieci przed zagrożeniami 

- przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych o roli reklamy                     

i mediów w życiu młodego człowieka 

wychowawcy, pedagog 

nauczyciele 

Wszyscy 

uczniowie 

ELIMINOWANIE 

PRZEJAWÓW 

AGRESJI                                  

I PRZEMOCY                     

W SZKOLE 

Wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za 

mienie własne                           

i społeczne 

Przeciwdziałanie                     

i redukowanie agresji 

(fizycznej, psychicznej) 

w szkole, domu                         

i środowisku lokalnym 

Uczenie alternatywnych 

-spotkania uczniów, nauczycieli                     

i dyrektora na apelach porządkowych  

-pogadanki, dyskusje, scenki 

rodzajowe, plakaty 

-pogadanki na godzinach 

wychowawczych, projekcje filmów  

-dyskusja w oparciu o obejrzany film 

-dyskusje i ćwiczenia na godzinach 

wychowawczych  

-stała kontrola działań dzieci przez 

dyrekcja, wychowawcy,  

nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

rodzice 

Wszyscy 

uczniowie 
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sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów 

Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie z negatywnymi 

emocjami 

Pokazanie rodzicom 

właściwych sposobów 

radzenia z agresją                   

u dzieci 

Podnoszenie kultury 

słowa, eliminowanie 

wulgaryzmów ze 

słownika ucznia 

rodziców i nauczycieli 

- wskazywanie wzorców pozytywnych 

zachowań  

-dbałość o rozwój osobowości 

uczniów  

-zwiększanie szacunku do samego 

siebie 

-współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy rodzinie  

-wskazanie rodzicom możliwości 

skorzystania z pomocy poradni 

specjalistycznej 

-lekcje języka polskiego dotyczące 

kultury języka pisanego i mówionego  

- dyskusje na lekcjach religii                        

i godzinach wychowawczych 

SPADEK 

DYSCYPLINY NA 

ZAJĘCIACH 

LEKCYJNYCH 

Zwiększenie 

dyscypliny na 

zajęciach lekcyjnych             

i odpowiedzialności za 

własne zachowanie. 

- zapoznanie uczniów z WZO                       

i konsekwentne jego przestrzeganie. 

- motywowanie uczniów do 

przestrzegania dyscypliny na 

lekcjach  i przestrzegania norm 

obowiązujących w grupie 

- konsekwentne przestrzeganie 

zasad kulturalnego zachowania się na 

lekcjach. 

- konsekwentne egzekwowanie 

wymagań regulaminu szkoły sankcje 

w przypadku nieprzestrzegania reguł. 

- dbałość o atrakcyjność zajęć z 

uczniami. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Wszyscy 

uczniowie 

STRES Pogłębianie wiedzy 

uczniów na temat 

stresu 

- Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat stresu 

- Rozwijanie umiejętności 

Wychowawcy, 

pedagog, opiekunowie 

kół zainteresowań 

Uczniowie 

klas IV – VI  

i gimnazjum 



 9 

Kształtowanie 

umiejętność radzenia 

sobie uczniów 

w sytuacjach trudnych 

Zapobiegnie 

niekorzystnym 

skutkom stresu 

redukowania stresu doraźnego                     

i długofalowego poprzez naukę 

technik relaksacyjnych                                

z wykorzystaniem filmu edukacyjnego 

na godzinach wychowawczych                    

i spotkaniach z rodzicami. 

- pobudzanie zainteresowania 

uczniów sprawami zdrowia. 

- szerzenie akcji charytatywnych. 

- tworzenie kół zainteresowań. 

- położenie nacisku na zdrowy tryb 

życia, aktywne formy spędzania 

wolnego czasu. 

WAGARY Opracowanie 

sposobów 

motywowania 

uczniów 

w dążeniu do 

najlepszej frekwencji 

Kontrola frekwencji 

uczniów na 

wszystkich zajęciach 

lekcyjnych. 

Zapoznanie uczniów 

ze Statutem Szkoły 

Dostarczenie 

rzetelnej informacji 

rodzicom na temat 

frekwencji dziecka 

- rozmowy indywidualne, 

przeprowadzane z uczniami                            

i rodzicami. 

- zapoznanie z systemem kar, 

udzielanych za wagarowanie. 

- systematyczne sporządzanie 

rankingu frekwencji wszystkich 

klas, kontrola i rozmowy 

z uczniami wagarującymi. 

- przeprowadzenie godzin 

wychowawczych na temat: praw                    

i obowiązków ucznia 

- informacje kierowane do rodziców, 

informujące o liczbie godzin 

opuszczonych nieusprawiedliwionych, 

zebrania, wywiadówki klasowe. 

wychowawcy klas 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

HIV, AIDS Zapobieganie 

ryzykownym 

zachowaniom. 

Opóźnienie inicjacji 

- wyjaśnienie pojęć HIV i AIDS, 

- utrwalenie wiedzy na temat dróg 

szerzenia się zakażenia HIV, 

- zapoznanie z objawami 

Wychowawcy, n-l 

WDŻ 

 

 

Uczniowie 

klas IV-VI i 

gimnazjum 
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seksualnej. 

Zapoznanie uczniów z 

przyczynami i 

przebiegiem AIDS. 

Promowanie 

profilaktyki AIDS. 

Obalenie mitów 

zawiązanych z AIDS. 

chorobowymi, 

- rozwinięcie umiejętności odróżnienia 

zachowań ryzykownych od 

bezpiecznych form kontaktu z osobami 

zakażonymi, 

- przekazanie informacji na temat 

instytucji wspomagających, 

- rozwinięcie postawy empatii oraz 

akceptacji wobec osób chorych, 

- nabycie umiejętności podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji, 

Uświadomienie konieczności 

zachowań asertywnych w przypadku 

presji otoczenia, 

- ujawnienie nieprawidłowych 

przekonań związanych z HIV i AIDS,  

- lekcje wychowania do życia                    

w rodzinie, 

- lekcje wychowawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEPOWODZENIA W 

NAUCE 

 Uczenie dzieci 

radzenia sobie                        

z porażkami w nauce. 

Uwrażliwienie 

rodziców na 

potrzebę kontroli 

postępów w nauce 

dzieci. 

- wdrażanie uczniów do 

systematyczności i efektywności               

w działaniu, 

- systematyczna kontrola pracy 

uczniów przez rodziców i nauczycieli. 

- objęcie uczniów z niepowodzeniami 

szkolnymi działaniami wspierającymi 

- kierowanie uczniów do Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej 

- udział w zajęciach, 

dydaktyczno -wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, 

- zajęcia w bibliotece i świetlicy.   

- zachęcanie uczniów do pomocy 

koleżeńskiej. 

Dyrekcja, pedagog, 

biblioteka, nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

Wszyscy 

uczniowie 
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- zapoznanie rodziców z WZO. 

- zachęcanie do systematycznego 

udziału rodziców w zebraniach. 

- pedagogizacja rodziców. 

ZDROWY STYL 

ŻYCIA 

Przestrzeganie zasad 

higienicznego                         

i zdrowego stylu życia 

- udział w programach 

profilaktycznych; „Owoce w szkole”, 

„Szklanka mleka” i innych 

przewidzianych przez Sanepid, 

„Śniadanie daje moc” 

- pogadanki podczas godzin 

wychowawczych 

- organizowanie na terenie szkoły: 

rajdów, pikników rodzinnych, 

zawodów sportowych, zachęcanie do 

uczestniczenia dzieci i rodziców, 

- spotkania ze specjalistami 

Wychowawca, 

pedagog, nauczyciele, 

specjaliści 

Wszyscy 

uczniowie 

 

VIII EFEKTY PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki: 

 

a) UCZNIOWIE 

Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu: 

 nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środkach odurzających, 

 nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, 

 zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania środków odurzających, 

 umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami, 

  nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi, 

b) RODZICE 

 zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu, 

  poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych dziecka, 

  poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w środowisku lokalnym, 

  rozbudzenie czujności rodziców dotyczącej zażywania środków zmieniających świadomość, 

  wyposażenie w materiały edukacyjne i informacyjne o uzależnieniach i zdrowym stylu życia. 
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c) NAUCZYCIELE 

 poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania zdrowotnego rozwoju psychicznego uczniów, 

 zaktywizowanie nauczycieli na rzecz podejmowania oddziaływań o charakterze profilaktycznym, 

 udoskonalenie współpracy pomiędzy różnymi grupami społeczności szkolnej. 

 

IX PROCEDURY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy 

zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych 

przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły.  

Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Zespołu 

Szkół w Wojcieszowie. 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia 

się w san odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie 

terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje                     

o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa                          

z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych 

instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup 

przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin 

szkoły. 
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7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego 

udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako 

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których 

nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielania pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia 

ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki 

służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają 

przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości2 policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub 

sądu rodzinnego. 

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 ustawy                   

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) 

ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 
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2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów 

zdarzenia. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, 

dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie 

przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie 

nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy                 

o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 kodeksu postępowania karnego). 

 

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 

noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 
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Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy 

ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub 

przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób 

postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112. 

 

Postępowanie wobec uczniów mających nieusprawiedliwione godziny lekcyjne, wagarujących, uciekających z lekcji 

 

1. Każdy nauczyciel systematycznie sprawdza obecność uczniów na każdej lekcji. 

2. Wychowawca dokonuje systematycznej (miesięcznej) analizy absencji uczniów. 

3. Wychowawca każdą godzinę nieobecną nieusprawiedliwioną uwzględnia w punktowym systemie oceniania zachowania. 

4. Jeżeli nieobecności dotyczą pojedynczych godzin z danego przedmiotu obowiązkiem nauczyciela uczącego tego przedmiotu 

jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca telefonicznie powiadamia o tym fakcie 

rodziców/opiekunów ucznia, w celu ustalenia przyczyny oraz za każdym razem odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

6. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji bez usprawiedliwienia – ucieczka (uczeń  na wcześniejszych lekcjach był obecny) 

nauczyciel na bieżąco zgłasza ten fakt wychowawcy, który telefonicznie lub pisemnie informuje rodziców o nieobecności 

ucznia. 

7. W przypadku 14 godzin lekcyjnych ciągiem nieusprawiedliwionych, a pojedynczych 5 godzin w miesiącu, wychowawca lub 

pedagog wysyła pisemne wezwanie do rodziców lub kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i zaprasza ich na spotkanie. 

8. Jeżeli w dalszym ciągu uczeń nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (szkoła nie otrzymuje żadnych informacji od rodzica/opiekuna 

prawnego dotyczących nieobecności ucznia), placówka pisemnie wszczyna odpowiednie procedury (np. procedura nie 

realizowania obowiązku szkolnego, pisemne powiadomienie kuratora, policji, sądu rodzinnego). 
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Postępowanie wobec ucznia, który pali papierosy 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje informację o paleniu papierosów przez ucznia wychowawcy klasy. 

2. Uczeń otrzymuje pisemną uwagę do dziennika. 

3. Wychowawca wzywa  do  szkoły  rodziców ( prawnych  opiekunów) i informuje ich o fakcie palenia papierosów przez ucznia. 

4. Wychowawca (pedagog szkolny) przeprowadza z uczniem i jego rodzicami rozmowę dotyczącą przyczyn i konsekwencji 

palenia papierosów. Efektem rozmowy powinno być  zawarcie  umowy  naprawczej, w której  uczeń  zobowiązuje  się  do  

niepalenia papierosów, natomiast rodzice do szczegółowej kontroli i zainteresowania dzieckiem. 

5. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły uczeń może być  zawieszony  w  prawach  ucznia (np.  

zakaz  udziału  w dyskotece, wycieczce), i ma obniżoną ocenę zachowania. 

6. W  sytuacji  powtarzającego  się  palenia  papierosów  przez  ucznia,  szkoła może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego. 

7. Uczeń,  który  zostanie  przyłapany  na  paleniu  papierosów  poza  szkołą  zostaje potraktowany jw. 

 

Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy): 

 

1. Rozmowa  nauczyciela  z  uczniem  w  celu  wyjaśnienia  powodu  agresji oraz uświadomienia uczniowi skutków takiego 

zachowania. 

2. Wpisanie uwagi do dziennika, dzienniczka. 

3. Powiadomienie wychowawcy. 

 

W przypadku braku poprawy: 

a) przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem 

b) powiadomienie rodziców 

c) skierowanie ucznia na rozmowę z pedagogiem 

d) w sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona zostaje rozmowa z dyrektorem i pedagogiem 

w obecności rodziców 

e) w przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora, 

można wnioskować o przeniesienie do innej klasy (w zależności od poziomu klasy) 

f) w przypadku ucznia, który posiada nadzór kuratora sądowego - powiadomienie Sądu. 

 

Procedura postępowania w przypadku dziecka krzywdzonego: 
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1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest 

do zgłoszenia tego faktu wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi. 

2. Wychowawca (pedagog szkolny) przeprowadza z osobą powiadamiającą wywiad w celu ustalenia jak największej ilości 

faktów. 

3. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzają z uczniem skrzywdzonym rozmowę, udzielając mu doraźnego 

wsparcia. 

4. W przypadku fizycznego skrzywdzenia, uczeń odprowadzony jest przez wychowawcę do pielęgniarki szkolnej (jeżeli i jest na 

miejscu), a dyrektor powiadamia rodziców i zgłasza ten fakt na Policję. W przypadku zagrożenia życia należy wezwać 

Pogotowie Ratunkowe. 

5. W celu kontynuacji udzielania wsparcia dziecku krzywdzonemu, zostaje zaproponowana pomoc psychologa poza szkołą,                         

a w szkole   indywidualna   pomoc   o   charakterze terapeutycznym, prowadzona   przez pedagoga szkolnego. 

6. W przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka przez osoby dorosłe (rodzice), po wstępnym rozpoznaniu sprawy, pedagog 

we współpracy z dyrektorem kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

 

Uwaga! 

Rodzice kontaktują się z wychowawcą na zebraniach, dniach otwartych i indywidualnie w terminach ustalonych przez wychowawcę. 

 

Procedura postępowania wobec rodzica (prawnego opiekuna), który nie interesuje się sytuacją szkolną dziecka: 

 

1. W przypadku stwierdzenia, iż rodzic( prawny opiekun) nie stawił się do szkoły na dwa kolejne zebrania oraz  nie  kontaktował  

się  z  wychowawcą, wychowawca wzywa  rodzica telefonicznie lub pisemnie. 

2. W sytuacji, kiedy rodzic w dalszym ciągu nie zgłasza się do szkoły, dyrektor wzywa pisemnie rodzica za pisemnym 

poświadczeniem odbioru. 

3. Jeżeli kontakt z rodzicem jest w dalszym ciągu utrudniony, dyrektor szkoły może skierować pismo do Sądu Rodzinnego                       

z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną. 

 

Niepowodzenia szkolne ucznia 

 

1. Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we 

współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je                           

z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie: 

a) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

d) konsultacji i porad dla uczniów 

Fałszerstwo 

 

 dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności) 

 przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

 podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, 

 podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie, 

 inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.). 

 

Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

a) wychowawca klasy, 

b) nauczyciel przedmiotu, 

c) pedagog szkolny, 

d) dyrektor 

 

1. Powiadomienie rodziców ucznia. 

2. Spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa. 

3. Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Komendy 

Powiatowej Policji. 

 

Nieobecność rodziców ucznia 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły o osobie, 

której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie 

szkoły. Dokument powinien być sporządzony przez notariusza. 

2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest 

przekazać ją dyrekcji szkoły. 

3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji/Sądu. 

 

Uczennica w ciąży 
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1. Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasowy, nauczyciele przedmiotowi oraz pedagog 

szkolny w porozumieniu z rodzicami przygotowują program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego. 

2. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy: 

a) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy (na podstawie 

posiadanej dokumentacji) 

b) indywidualnych konsultacji przedmiotowych 

c) indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości 

d) dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy (nie później niż do 

6 miesięcy od pierwszego ustalonego terminu) 

3. W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy (m.in. współpraca z MOPS, TPD, 

instytucjami charytatywnymi). 

 

Osoba obca na terenie szkoły 

Każdy, kto nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą. 

 

1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu. 

2. Po uzyskaniu informacji należy skierować tę osobę we właściwe miejsce 

3. W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego  

4. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób 

przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły 

5. Zawiadomienie policji. 

 

Cyberprzemoc 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy – osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice 

lub inni uczniowie będący świadkami zdarzenia, nauczyciele. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wszystkie przypadki przemocy powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane                          

i udokumentowane. 

a) Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, 

który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

b) Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

c) Zostają ustalone okoliczności zdarzenia i ewentualni świadkowie. 
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d) Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy bierze udział nauczyciel 

informatyki. 

3. Zabezpieczanie dowodów. 

a) Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas 

otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer 

telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

b) Z tak zebranym materiałem powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog 

szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

c) Sposoby zarejestrowania dowodów cyberprzemocy: 

Telefon komórkowy – nie kasować wiadomości, zapisywać wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę 

głosową w pamięci telefonu. 

Komunikatory – niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Można również np. skopiować rozmowę, wkleić do 

dokumentu Word lub innego edytora tekstu, zapisać i wydrukować. 

Strony serwisów społecznościowych, www – aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij 

jednocześnie klawisze Control (Ctrl) i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. 

Czat – podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij 

klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. Możesz też po prostu 

wydrukować interesującą cię stronę. 

E-mail – wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem okoliczności 

zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, ponieważ zawiera informacje 

o jej pochodzeniu. 

4. Identyfikacja sprawcy – w wykryciu sprawcy cyberprzemocy mogą pojawić się trudności, ponieważ wielu sprawców posługuje 

się „skradzioną tożsamością”, wykorzystując telefony innych uczniów, profile w serwisach społecznościowych, ich konta 

pocztowe itp. do wysyłania wiadomości bądź zamieszczania krzywdzących materiałów. Materiał może też być przesyłany 

między telefonami komórkowymi drogą bezprzewodową lub wiadomości tekstowe na telefon wysyłane są z bramki 

internetowej. 

a) W identyfikacji sprawcy mogą pomóc: 

 świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać informacje na temat ich autora, 

mogą też zidentyfikować numer telefonu komórkowego sprawcy, jeśli nie jest on zastrzeżony, 

 operator sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy jest zastrzeżony – może on podjąć kroki 

w kierunku ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane o dacie i godzinie rozmowy. Również w tym przypadku 

operator może udostępnić te dane tylko policji. 
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b) Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci 

kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu 

art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

c) W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie 

skontaktować się z policją. 

5. Sporządzenie dokumentacji z zajścia. 

a) Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich 

rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących 

w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 

b) Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis 

itp.). 

6. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym. Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu 

rodzinnego czy policji i powinna być rozwiązywana przy użyciu dostępnych w szkole środków wychowawczych. Istnieją 

jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a mianowicie: 

a) jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał 

dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, 

szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka, 

b) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje 

regulaminowe wobec ucznia, spotkania pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, 

dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających                     

z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

c) Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, 

publikowanie nielegalnych treści itp.) powinny zostać bezwzględnie zgłoszone na policję. Zgłoszenia dokonuje 

dyrektor szkoły. 

7. W ramach ogólnej współpracy szkoły z policją mogą być organizowane: 

a) spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli, dyrektora szkoły z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich dotyczące 

zagrożeń cyberprzemocy w środowisku lokalnym, 

b) spotkania młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny 

karalne, na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobów unikania zagrożeń związanych z cyberprzemocą, 

c) wspólny udział (szkoły i policji) w lokalnych programach profilaktycznych, związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem przemocy/cyberprzemocy i przestępczości nieletnich. 

 

Sprawy sporne i konflikty 
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1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco: 

a) konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu  pedagog szkolny.                    

W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni 

są rodzice uczniów (powoływany jest zespół do spraw problemowych) 

b) konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas.                      

W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni 

są rodzice uczniów, 

c) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrekcja szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym                                

i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym                             

i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia, 

d) konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor szkoły, a w ostateczności Rada Pedagogiczna, 

e) konflikt między nauczycielem a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący Zespół 

Szkół, 

f) konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna, 

przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego szkołę. 

2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.  

3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony. 

4. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora szkoły. 

5. Stronom wymienionym  przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty polubownego posiedzenia odpowiednio do: 

a) dyrektora szkoły, 

b) organu nadzoru pedagogicznego.  

 

X EWALUACJA PROGRAMU 

1. Obserwacje zachowań uczniów w klasie i szkole. 

2. Wywiady indywidualne i grupowe (z uczniami, nauczycielami i rodzicami). 

3. Ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Analiza dokumentów szkolnych (m. in. dzienników, zeszytów uwag). 

Skuteczność realizacji celów i zadań będzie poddawana ocenie na koniec każdego roku szkolnego, po zrealizowaniu programu. 

 

 

Zatwierdzony przez; 

Radę Rodziców Uchwała z dnia 29.03.2016r. NR 06/2015/2016 

 


