
 

PROGRAM 
 
 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 
 
 

W SOSNOWCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PODSTAWA PRAWNA. 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 

59). 

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 

1943 ze zm.). 

 

4. Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r. poz. 

1379 ze zm.) 

 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 

oraz z 2016 r. poz. 895). 

 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 

     programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

    dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością  

    intelektualną w stopniu lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

    branżowej szkoły I stopnia, kształcenia  ogólnego dla szkoły specjalnej  

    przysposabiającej do pracy oraz kształcenia  ogólnego dla szkoły  

    policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) . 

 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w    szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz      

z 2014r. poz. 251 i 1993) . 

 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 703 ). 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

(Dz.U. z 2015r. poz 1249). 

 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
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psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz 532). 

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 

2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 

2014 r. poz 1170 ze zm.).  

 

12. Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 

stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

13. Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco 

zgodnie z rozporządzeniami MEN). 

 

14. Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

 

 

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas 

godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi 

pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

uwzględniono: 

 

 obowiązujące akty prawne; 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące 

głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole              

i środowisku; 

 diagnozę wychowanka i zespołu klasowego 



 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń 

uzależnieniami w szkole i środowisku; 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ 

na proces wychowania; 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 

stycznia 2018 r. uzupełniono diagnozę w zakresie zagrożeń związanych       

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych 

 

 

Celem oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest ukształtowanie 

osobowości ucznia zbliżonej do ideału wychowawczego ujętego  

w postaci Modelu Absolwenta:  

I. Szkoła kształci i rozwija indywidualne talenty absolwenta, który posługuje 

się:  

1. wiedzą  

- praktyczną  

- operatywną 

2. umiejętnościami  
- wykorzystania wiedzy w praktyce  

- czytania i analizowania tekstu  

- pisania  

- tworzenia różnych form wypowiedzi  

- komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie)  

- podejmowania decyzji  

- wyrażania własnych opinii i ich uzasadnienia  

- współpracy w grupie  

- konstruktywnej rywalizacji  

- analizowania  

- dostrzegania prawidłowości w otaczającym świecie  

- planowania czynności  

- korzystania z wiadomości źródłowych, encyklopedycznych, map i planów  

- zbierania informacji, ich przetwarzania i przedstawiania  

 

II. Szkoła wychowuje:  

Kreuje właściwą postawę etyczną absolwenta, jego stosunek do  

otoczenia i uczy szacunku do tradycji.  

 

Absolwent:  
a. postępuje tolerancyjnie i uczciwie  

b. dostrzega potrzebę konsensusu  

c. jest obiektywny, samokrytyczny i odpowiedzialny  



d. prezentuje właściwą postawę obywatelską  

e. odczuwa więź ze swoim regionem i krajem  

f. prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia  

g. potrafi określić znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji  

h. szanuje środowisko przyrodnicze  

i. zachowuje się taktownie i kulturalnie  

j. aktywnie włącza się do różnych akcji  

k. precyzuje własne cele i systematycznie do nich dąży  

l. godnie prezentuje szkołę  

 

II. ROLA PROFILAKTYKI W WYCHOWANIU. 

 

Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju ukierunkowanym 

na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, 

psychicznej, społecznej i duchowej.  

Program wychowawczy szkoły ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój 

ucznia. Otaczająca rzeczywistość – czas transformacji i naturalne zmiany 

rozwojowe uczniów – niesie ze sobą pewne zagrożenia dla rozwoju młodego 

człowieka. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich osłanianie jest ważne dla 

wychowania, należy jednak do profilaktyki.  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie  

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,         

a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy 

rozwój, zaburzają zdrowy styl życia.  

Wychowanie pełni rolę nadrzędną – nadaje sens działaniom profilaktycznym – 

poprzez swoje działania zapobiegawcze i korekcyjne, działa profilaktycznie – 

tworząc warunki do sprawnej realizacji programu wychowawczego. 

 

 

III. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO. 

 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do 

społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw                       

i obowiązków. 

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia                        

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, 

respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

 



3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury 

i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, 

umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne             

i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do 

zdrowego stylu życia. 

 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego 

i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. 

Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 

Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw                      

i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego 

życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 

 

IV. UCZESTNICY  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO  SZKOŁY. 

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu: 

 

Rodzice: 

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami 

religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 

dziecka; 

 znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny proponowany 

przez szkołę; 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu 

poczucie bezpieczeństwa; 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

 

Wychowawcy klas: 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

 prowadzą dokumentację nauczania; 

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 



 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań 

opiekuńczych, ujawnionych nałogów; 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów                

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

 integrują i kierują zespołem klasowym; 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają 

zachowania uczniów; 

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację 

obowiązku szkolnego; 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich 

realizacji; 

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe                

i organizacyjne klasy; 

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem                                

i pielęgniarką; 

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, 

poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

 

Nauczyciele: 

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im 

funkcji dydaktycznych; 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 

szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych             

z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności                                    

i samodzielności; 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych 

zachowań; 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie 

klasy wszystkich uczniów; 



 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania 

edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją 

wiedzą, kompetencją i postawą; 

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole                   

i poza nią; 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków 

społeczności szkolnej; 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie                             

w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły; 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do 

samorządności; 

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny); 

 

Pedagog i psycholog szkolny: 

 prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci; 

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom 

zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym          

i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych; 

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 



 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY 

REALIZACJI 

 

 
KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I 

PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

 
l.p Zadania szkoły Cele 

 

Formy i sposób realizacji 

I. Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu 

społecznym 

1. Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

 

Uczenie zasad demokracji. 

 

 

 

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec 

innych. 

 

Kształtowanie właściwych postaw w 

stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych i 

odmiennych kulturowo. 

 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 

 

4. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów, rozbudzanie pasji. 

 

5. Udział uczniów w konkursach, 

zawodach sportowych i innych 

formach prezentacji własnych 

umiejętności, wiedzy. 

 

6. Kształtowanie umiejętności 

refleksyjnego, celowego korzystania 

Udział w pracach 

Samorządu Szkolnego 

 i klasowego. 

 

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, 

szkoły. 

 

Reprezentowanie szkoły  

w czasie uroczystości 

lokalnych. Spotkanie z 

seniorami z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Święta 

Szkoły.  

 

 

 
Kodeks Ucznia, Statut  
Szkoły, Regulaminy 
 
Percepcja sztuk teatralnych, 

koncertów. 
 
Realizacja projektów 

przedmiotowych, szkolnych. 

Udział w lekcjach muzealnych, 

w konkursach, zawodach 

sportowych. Prezentacja 

wyników konkursów na apelu, 

na gazetkach szkolnych. 
 



z elektronicznych nośników 

informacji- internet, gry 

komputerowe, telewizja, radio. 

 

7. Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez itp. 

 

8. Udział uczniów w akcjach 

organizowanych przez szkołę. 

 

9. Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego, 

szkolnego. 

 

10. Organizowanie czasu wolnego. 

 

11. Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów. 

 

 

 

 

12. Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów. 

 

 

 

 
Imprezy integracyjne, 

uroczystości, wyjazdy itp. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Konkursy pięknego czytania w 

kl.1-3 i 4-8. 
 
Prezentowanie najciekawszych 

pozycji czytelniczych dla 

dzieci. 
 
Spotkania z autorami książek 

dla dzieci. 
 
Podkreślenie znaczenia 

twórczych postaw oraz 

działalności dodatkowej na 

rzecz środowiska, szkoły. 
 

II. Dążenie do 

uzyskania 

wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

1. Budowanie systemu wartości- 

przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości. 

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do 

odmiennych poglądów, ludzi, religii, 

zjawisko homofobii. 

 

3. Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów. 

 

4. Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych, rówieśników. 

 

5. Wzmacnianie pozytywnych 

postaw (postawy prospołeczne i 

pozytywna komunikacja) 

 

6. Zwracanie uwagi na kulturę 

osobistą, w tym kulturę języka. 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariacie, rekolekcjach. 

Pogadanki i spotkania  

z ciekawymi ludźmi 

 

 

 

Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe 

zachowania i postawy  

w literaturze, historii, 

współczesności. 

 

 

 

 

 

Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw. 



7. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa i 

czyny. 

 

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, 

szkoły. 

 

9. Promowanie uczniów za pracę na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

 

10. Przekazanie uczniom informacji 

na temat konieczności poszanowania 

cudzych dóbr materialnych i 

osobistych oraz mienia szkoły. 

 

11. Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

12. Uświadomienie dzieciom, że 

każdy może popełnić błąd.  

Przyznanie się i poprawa jest drogą 

do bycia lepszym człowiekiem. 

 

Pobudzenie ucznia do stawiania 

pytań, jak poprawić niekorzystną 

sytuację. 

 

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, apele szkolne. 

Diagnoza postaw. 

 

 

 

 

 

 

 

Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd 

sal, otoczenia szkoły. 

 

 

 

 

 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania 

w trudnych sytuacjach. 

III. Rozwijanie 

zachowań 

asertywnych i 

empatycznych 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw  

i zachowań uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie uszanować 

zdanie innych oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń umie 

powiedzieć nie na niewłaściwe 

propozycje, dokonuje trafnego 

wyboru. 

 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania 

i zabierania głosu. 

 

3. Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. 

Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

narkotyków, również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

 

Stawianie uczniów  

w hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia 

określonego stanowiska, 

pogadanki na lekcjach, 

prelekcje specjalistów. 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programów 

profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z 

PPP, Sądem dla nieletnich, 

Komendą Policji itp. 

IV. Integracja 

działań 

1. Zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczo-

Na spotkaniach rodziców  

z wychowawcami klas. 



wychowawczo-

profilaktycznych 

szkoły i 

rodziców. 

profilaktycznym oraz innymi 

prawnymi aktami Szkoły. 

 

2. Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę zachowań, 

które zapewnią utrzymanie ładu 

społecznego i bezpieczeństwa 

uczniów. 

 

Egzekwowanie powyższych 

wymagań. 

 

3. Uwzględnienie na zebraniach  

z rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do 

problemów klasowych. 

 

4. Badanie opinii rodziców odnośnie: 

 Skuteczności realizowanych 

zadań edukacyjnych i 

wychowawczych; 

 

 Przedmiotowych systemów 

oceniania. 

 

5. Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń 

wychowawczych: 

 Udział rodziców w tworzeniu 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, Statutu 

Szkoły, Oceniania 

Wewnątrzszkolnego i innych; 

 Udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych, 

klasowych; 

 Współpraca z rodzicami w 

planowaniu działań 

wychowawczych oraz pomoc 

w rozwiązywaniu problemów 

dziecka. 

 Udział w drobnych 

remontach, upiększaniu klas, 

budynku itp. 

 

6. Przekazanie rodzicom informacji 

na temat praw i obowiązków ucznia. 

 

7. Przekazywanie rodzicom 

 

 

 

Działania pracowników 

szkoły mające na celu 

bezpieczeństwo uczniów: 

dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur  

i reagowanie w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W formie ankiet lub 

wyrażania opinii na 

zebraniach klasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

konsultują z rodzicami ich 

oczekiwania odnośnie pracy 

wychowawczej 

 i profilaktycznej. 

 

Współpraca z Radą 

Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówki, tablica 

informacyjna 

 

Prelekcje specjalistów, 



informacji na temat metod 

oddziaływań wychowawczych. 

Uświadomienie szkodliwości 

nadopiekuńczej postawy, liberalnego 

wychowania itp. 

 

8. Organizowanie imprez dla 

rodziców i z udziałem rodziców. 

 

9. Wyróżnianie rodziców za wkład 

pracy, pomoc Szkole w poprawianiu 

warunków pracy i nauki. 

informacje przekazywane 

przez wychowawców. 

 

Angażowanie rodziców do 

uczestnictwa i 

współorganizowania 

uroczystości i wyjazdów 

klasowych, szkolnych. 

 

Wręczenie rodzicom 

podziękowań za pracę. 

 

 
KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

 
l.p Zadania szkoły 

 

Cele Formy i sposób realizacji 

I. Kształtowanie 

poczucia 

przynależności 

do rodziny, 

grupy 

rówieśniczej i 

wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej, 

miłości do 

ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji 

1. Znajomość słów i melodii hymnu 

narodowego. 

 

2. Kulturalne zachowanie się  

w miejscach Pamięci Narodowej,  

w czasie uroczystości szkolnych,  

w kościele i na cmentarzu. 

 

3. Dbanie o odpowiedni strój  

w czasie świąt szkolnych, akademii. 

 

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły 

i troska o pamiątki po Nim. 

 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

 

6. Kultywowanie tradycji szkolnej. 

Organizacja i aktywny udział  

w uroczystościach o charakterze 

rocznicowym i patriotycznym, 

opieka nad miejscami pamięci 

narodowej, pamięć o poległych  

w czasie II wojny światowej. 

Uroczyste obchody świąt 

narodowych i szkolnych. 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, uroczystości 

szkolne i klasowe, 

wycieczki i wyjścia. 

 

 

 

 

 

 

W czasie zajęć szkolnych. 

Konkurs wiedzy o Patronie. 

II. Wprowadzenie 

w życie 

kulturalne 

Szkoły 

wspólnoty 

lokalnej 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy 

o własnej miejscowości, regionie, 

kraju. 

 

2. Poznanie historii i tradycji własnej 

rodziny i jej związek z historią 

Wycieczki lokalne, 

wystawki, gazetki, zajęcia 

dydaktyczne. 

 

Organizacja imprez, 

uroczystości szkolnych. 



regionu. 

 

3. Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na rzecz 

Szkoły i środowiska. 

 

4. Poznanie historii najważniejszych 

obiektów w mieście. 

III. Poszanowanie 

historii i kultury 

regionu.  

1. Zapoznanie z elementami kultury 

niektórych regionów Polski. 

 

2. Poznanie wybranych legend. 

 

3. Poznanie historii zabytków. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wycieczki, 

konkursy, zajęcia lekcyjne. 

IV. Wspólnota 

Europejska  

a tożsamość 

narodowa 

1. Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 

 

2. Zachowanie tożsamości 

narodowej we wspólnocie. 

Wychowanie w duchu tolerancji. 

 

3. Poznanie krajów Unii 

Europejskiej. 

Pielęgnowanie polskiej 

tradycji narodowej, 

wystawy, konkursy itp. 

 

Warsztaty i lekcje 

kształtujące postawę 

tolerancji. 

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 
l.p. Zadania szkoły 

 

Cele Formy i sposób realizacji 

I. Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

1. Korygowanie wad budowy, 

postawy oraz wymowy. 

 

 

2. Kształtowanie nawyku dbania  

 własne zdrowie. Zwracanie uwagi 

na utrzymanie higieny ciała. Dbanie 

o schludny wygląd zewnętrzny. 

 

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. 

Umiejętne zagospodarowanie czasu 

wolnego. 

 

 

 

4. Kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 

Realizacja zajęć  

z gimnastyki korekcyjnej  

i kierowanie na zajęć 

logopedycznych. 

 

 

Lekcje przedmiotowe 

 i zajęcia realizujące 

edukację zdrowotną. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

organizacja czynnego 

wypoczynku w czasie 

wolnym, konkursy/działania 

dotyczące zdrowego stylu 

życia. Organizowanie kół 

zainteresowań. 

Lekcje wychowania 



Uświadomienie roli i znaczenia 

sportu. Wpajanie nawyku rozwijania 

własnych predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportu. 

5. Zachowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach i ulicach 

ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na bezpieczną drogę do szkoły. 

fizycznego i zajęcia UKS. 

Organizowanie zajęć w 

terenie, wycieczek pieszych, 

rowerowych. 

Prowadzenie zajęć 

wychowania 

komunikacyjnego. 

Przeprowadzenie egzaminu 

na kartę rowerową. 

Spotkania z policjantami. 

 

II. Szkoła zapewnia 

uczniom 

poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego i 

psychicznego 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa  

i higieny pracy ucznia. 

 

 

 

 

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich. Zapoznanie 

uczniów i rodziców z 

zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie 

szkoły. 

Współpraca z powołanymi 

do tego instytucjami, 

organizacjami. 

 

W pracy z uczniami 

uwzględnia się orzeczenia 

poradni psychologiczno- 

pedagogicznej oraz opinie 

PPP 

 

III. Uzależnienia, 

zachowania 

ryzykowne 

młodzieży -

rozpoznanie ich 

i zapobieganie 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na 

temat zagrożeń społecznych. 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

unikania negatywnych wpływów 

środowiska. 

 

 

 

 

3. Realizacja programów 

profilaktycznych we współpracy  

z Wydziałem Zdrowia,  

SANEPID-em, policją i innymi 

organizacjami odpowiedzialnymi za  

profilaktykę: 

„Smak życia czyli debata  

o dopalaczach” 

„Dopalacze demony naszych czasów 

– fakty i mity” 

„Bieg po zieloną gałązkę” 

4. Pedagogizacja rodziców  

Współpraca i spotkania 

 z kuratorem sądowym, 

lekarzem, psychologiem. 

Realizacja programów 

profilaktycznych 

odpowiednio do potrzeb. 

Kierowanie uczniów  

z rodzin problemowych na 

zajęcia terapeutyczne. 

 

Zajęcia warsztatowe  

i prelekcje realizowane  

przez nauczycieli, pedagoga  

oraz zaproszonych 

specjalistów. 

 

  

. 

 

 

 

Spotkania dla rodziców 



w zakresie profilaktyki uzależnień 

oraz przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym dzieci i młodzieży. 

 

5. Okresowa diagnoza środowiska 

szkolnego pod kątem zagrożenia 

uzależnieniami  

   oraz niedostosowaniem 

społecznym. 

 

6. Eliminowanie zagrożeń 

związanych z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

 

realizowane w ramach 

zebrań, prelekcje, 

pogadanki, warsztaty. 

 

Obserwacja, wywiady 

swobodne, ankiety wśród 

uczniów, rodziców, 

nauczycieli. 

 

 

Współpraca z policją, 

kuratorami sądowymi, 

pracownikami socjalnymi, 

asystentami rodzin. 

Pogadanki, prelekcje, 

warsztaty dla uczniów. 

Indywidualna opieka  

i pomoc dla uczniów ze 

środowisk zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym. Współpraca  

z rodzicami uczniów, 

kontrakty wychowawcze. 

 

 

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

 
l.p. Zadania szkoły 

 

Cele Formy i sposób realizacji 

I. Rozwijanie 

wrażliwości na 

problemy 

środowiska 

1. Przybliżenie uczniom 

problematyki konieczności ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

2. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 

środowiska naturalnego. 

 

3. Uwrażliwienie na związek 

degradacji środowiska ze zdrowiem 

człowieka. 

4. Wskazanie na sposoby dbania o 

przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

Realizacja programów 

ekologicznych. 

 

Udział w akcjach np.: 

Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, zbiórka surowców 

wtórnych, porządkowanie 

terenu przyszkolnego. 

  

Organizowanie zajęć w 

terenie. Realizacja ścieżki 

ekologicznej. Organizacja 

szkolnych konkursów 

ekologicznych. 

Pogadanki tematyczne. 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 



l.p. Zadania szkoły 

 

Cele Formy i sposób realizacji 

I. Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

ucznia w szkole 

1. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego funkcjonowania 

ucznia w szkole i poza nią. 

 

2. Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi  

z zewnątrz. 

 

3. Eliminowanie zagrożeń 

pożarowych. 

 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami. 

 

5. Ochrona mienia społecznego. 

 

6. Przeciwdziałanie agresji w 

szkole. 

 

 

Lekcje z wychowawcą, 

apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

warsztatowe i 

profilaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego 

dbania o własne 

bezpieczeństwo 

1. Zaznajamianie z przepisami 

BHP, drogami ewakuacyjnymi w 

szkole. 

 

2. Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

podróżowania, nawiązywania 

znajomości, wypoczynku nad 

wodą, itp. 

 

3. Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i urządzeń 

elektronicznych (telefonów 

komórkowych, tabletów, itp.) 

 

Lekcje z wychowawcą, 

apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

warsztatowe  

i profilaktyczne. 

III. Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń i 

właściwego 

zachowania się w 

sytuacjach 

niebezpiecznych 

1. Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” i „ze” 

szkoły. 

 

2. Kształtowanie gotowości 

 i umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

 

3. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem towarzyskim, 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, spotkania  

z policjantem. 

 

Zajęcia z pielęgniarką 

szkolną i nauczycielem 

przyrody. 

 

Czytanie literatury 

dotyczącej tematu. 



podróżami, aktywnością w 

okresach wolnych od nauki. 

 

4. Doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka sytuacyjnego, 

rozpoznawanie nietypowych 

sygnałów niebezpieczeństwa. 

 

5. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z korzystaniem  

z Internetu – cybreprzemoc. 

 

IV. Eliminowanie 

agresji z życia 

szkoły 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych. 

 

2. Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc oraz 

umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania się w 

sytuacjach konfliktowych 

 i problemowych. 

 

3. Monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

 

Lekcje z wychowawcą, 

apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

warsztatowe  

i profilaktyczne. 

V. Wspieranie 

nabywania 

umiejętności 

radzenia sobie  

w sytuacjach 

trudnych, 

ryzykownych  

i konfliktowych 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników ryzyka. 

 

2. Propagowanie wiedzy o 

społecznych mechanizmach 

wywierania wpływu i 

konstruktywnych sposobach 

radzenia sobie z nimi. 

 

3. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów. 

 

4. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność działań 

profilaktycznych. 

 

Negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, 

dyskusje, rozmowy, 

pogadanki. 

 

Aktywne uczestniczenie 

 w lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych. 

 

Współpraca z osobami 

 i instytucjami zajmującymi 

się problematyką 

uzależnień 

VI. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie 

uczniów 

mających 

1. Diagnozowanie trudności  

w nauce. 

 

2. Dostosowywanie wymagań do 

możliwości indywidualnych 

uczniów. 

Organizowanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 



trudności w nauce 

i w 

przystosowaniu 

się w grupie. 

 

3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

 

4. Tworzenie zespołów wsparcia. 

 

5. Budowanie motywacji do nauki. 

 

6. Rozwijanie zainteresowań 

 i uzdolnień uczniów. 

 

7. Wdrażanie do aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

VII. Pedagogizacja 

rodziców                    

i nauczycieli. 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy 

na temat przyczyn i istoty 

niepowodzeń dydaktycznych- 

wskazówki do pracy w domu  

z dzieckiem. 

 

Organizowanie szkoleń dla 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

VIII. Opieka zdrowotna 

i pomoc socjalna 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy 

na temat przyczyn i istoty 

niepowodzeń dydaktycznych- 

wskazówki do pracy w domu 

 z dzieckiem. 

 

2. Organizowanie bezpłatnych 

obiadów w stołówce szkolnej. 

 

3. Zapomogi losowe dla dzieci 

najbardziej potrzebujących, 

stypendia szkolne. 

 

4. Opieka po lekcjach w świetlicy 

szkolnej- pomoc w nauce. 

 

6. Troska o higienę osobistą dzieci. 

Przeglądy czystości. 

 

7. Organizowanie akcji 

charytatywnych na terenie szkoły 

 

Współpraca z rodzicami 

 
Współpraca z MOPS-em,  

Radą Rodziców 
 
Współpraca z Urzędem 

Miasta. 
 
Zajęcia świetlicowe 
 
Pogadanki na godzinach 

wychowawczych.  
 
 Badania kontrolne 

prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną. 
 
Udział w akcjach 

charytatywnych 
 

 

IX. Badania, diagnoza 

i analiza 

rozmiarów 

niedostosowania 

społecznego 

uczniów. 

1. Opracowanie i przeprowadzenie 

badań ankietowych wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

Kwestionariusze ankiet, 

obserwacje, wywiady 
z uczniami, rodzicami  
i nauczycielami. 
 

X. Współpraca  

z instytucjami i 

1. Współpraca z Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznymi. 

Współpraca z osobami 

 i instytucjami zajmującymi  



stowarzyszeniami. 2. Współpraca z Komisariatem 

Policji. 

3. Współpraca z Urzędem  Miasta 

4. Współpraca z Sądem Rodzinnym  

5. Współpraca z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

8. Współpraca z Uczniowskim 

Klubem Sportowym  

sprawami uczniów. 

 

 

 

VI. STRATEGIE POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH 

PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU 

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego 

zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do natychmiastowej 

słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację tzn: 

 Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary, 

 Zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, a w przypadku 

ich nieobecności w szkole do dyrektora, 

 Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej 

nieobecności udzielić uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga. 

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze 

ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w agresywnym 

zdarzeniu celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzeń oraz uświadomienia 

nieodpowiedniego zachowania. 

3. Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców 

uczniów, bądź prawnych opiekunów (zarówno sprawcy jak i ofiary). 

 przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając 

wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, 

emocjonalnego 

 analizuje przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając 

rodzicom w doborze metod wychowawczych. 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje punkty 

ujemne, zgodne z kryteriami ujętymi w SZWO. 

5. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia                                 

z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu                      

z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania 

dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia. 

6. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych 

uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą 



ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich        

o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

7. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego 

zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do sporządzenia notatki 

służbowej z incydentu 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 

SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 

1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji 

szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji 

trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze 

swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej 

współpracy. 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem 

nauczyciel inicjuje spotkania z członkami zespołu wychowawczego celem 

uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 

5. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o możliwości uczestniczenia w 

spotkaniu zespołu wychowawczego. 

6. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności 

ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica. 

7. Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę 

problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 

8. Wychowawca występuje do rodzica o przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii 

w dalszej edukacji ucznia. W przypadku braku zgody rodzica na 

przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego 

bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą 

postępowania z uczniem agresywnym. 

9. Na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo 

zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia 

dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dzień dzisiejszy. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ 

OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

1. Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów. 

2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie 

zajęciach lekcyjnych. 

3. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy klasy o dłuższej 

nieobecności ucznia (choroba, pobyt w szpitalu) telefonicznie lub przez dziennik 

elektroniczny do czterech dni. Po tym czasie szkoła powiadamia rodziców 

(prawnych opiekunów) o nieobecności ucznia w szkole. 



4. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia w przypadku 

nieusprawiedliwionych dni w ciągu tygodnia. 

5. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą – rodzic 

nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania 

indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku 

szkolnego, wychowawca zgłasza fakt pedagogowi szkolnemu. 

6. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez: 

 rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły, 

 wywiad w domu rodzinnym ucznia, 

 wywiad przeprowadzony przez funkcjonariuszy Policji. 

7. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne 

działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez 

danego ucznia. 

8. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, 

pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem pisemnie 

informuje Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Urząd Miasta – 

Wydział Edukacji o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA 

1. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia o każdorazowym przypadku wagarów. 

2. Wychowawca informuje rodziców o nieobecności ucznia w szkole, jeśli nie 

zna przyczyny nieobecności. 

3. Pojedyncze nieobecności ucznia na zajęciach w danym dniu nie mogą być 

przez rodziców usprawiedliwiane. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jeżeli 

uczeń na ten czas został osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły, lub uczeń 

wcześniej przedstawił pisemna prośbę rodzica o zwolnienie z lekcji. 

4. Uczeń wagarujący otrzymuje punkty ujemne z zachowania, zgodne z SZWO. 

5. W sytuacji, gdy mimo rozmów z rodzicami, uczeń w dalszym ciągu ucieka z 

lekcji, pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem 

pisemnie informuje Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI 

STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ 

WŁASNOŚCI 

1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa              

z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie 

czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców. 

3. Wezwanie rodziców. 

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 

5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji 

materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU 

PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW 

1. W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu 

papierosów powinien powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców 

ucznia. 

3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów otrzymuje upomnienie, które zostaje 

przez niego podpisane i umieszczone w dokumentacji wychowawcy. 

4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów otrzymuje punkty ujemne, zgodne z 

kryteriami zawartymi w SZWO. 

 

PROCEDURA W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ 

POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH 

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji oraz pogotowia i policji. 

2. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawienie go samego. 

3. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub 

niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, 

zawiadomienie najbliżej jednostki policji. 

4. Wezwanie lekarza, który podejmie decyzję o skierowaniu ucznia do domu lub 

placówki służby zdrowia lub przekazania ucznia do dyspozycji policji –                

w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

5. Przeprowadzenie - późniejsze - rozmów z rodzicami w obecności ucznia             

i pedagoga szkolnego zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego 

zachowania - podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych. 

6. Uczeń otrzymuje punkty ujemne, zgodne z kryteriami zawartymi w SZWO. 

7. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji          

i sądu. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI 

PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły i pedagoga. 

2. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły, z zachowaniem środków 

ostrożności sanitarnej, przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu policji. 

3. Próba ustalenia właściciela substancji. 

4. Przekazanie substancji policji. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA 

PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji) ma 

prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał 

zawartość torby itp. 



2. Powiadomienie dyrektora szkoły i pedagoga. 

3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia             

i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu 

przebywania ucznia. 

4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości 

teczki i odzieży, szkoła wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz 

zabezpiecza substancję. 

5. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, 

szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji. 

6. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową. 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW 

NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń 

odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma taki 

obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za 

złamanie statutu szkoły; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu 

może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe 

powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję). 

2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji 

szkoły, także kuratora sądowego, jeżeli uczeń jest pod jego opieką). 

3. Udzielenie nagany wychowawcy lub dyrektora za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH             

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 

sprzętu elektronicznego, tak jak innych drogich przedmiotów (np. zegarków, 

biżuterii, itp.) 

3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego             

i innych urządzeń elektronicznych (m.in odtwarzaczy muzycznych, aparatów 

cyfrowych, tabletów, laptopów itp.) wyłącznie z zachowaniem poniższych 

zasad: 

 Podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania 

przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat 

telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

 Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem 

zajęć edukacyjnych (dotyczy również słuchawek) 



 Nie wolno umieszczać zdjęć, filmów, treści obraźliwych bez zgody               

i wiedzy osoby zainteresowanej na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych. 

 Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu 

lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w 

sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

 Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły 

 Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed 

zajęciami edukacyjnymi i po nich, na jadalni, w świetlicy szkolnej,               

w szkolnej bibliotece, z zachowaniem przyjętych norm społecznych             

i etycznych. 

 Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą 

rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po 

uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem 

grupy. 

4. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek 

odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania 

go u dyrektora szkoły. 

5. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć.                      

W przypadku gdy uczeń odmawia wyłączenia telefonu, urządzenie wyłącza 

nauczyciel w obecności ucznia. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę 

pamięci oraz kartę SIM. 

6. W przypadku gdy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia 

nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

7. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia             

w ciągu dwóch tygodni. Zostają oni zapoznani z sytuacją oraz pouczeni                  

o konsekwencjach. 

8. Za nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych oraz podczas przerw przyznawane są uczniowi 

punkty ujemne, zgodne z SZWO. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU ZACHOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO 

PROWADZENIE LEKCJI (WULGARNE ZACHOWANIA W STOSUNKU 

DO RÓWIEŚNIKÓW, NAUCZYCIELA, GŁOŚNE ROZMOWY, SPACERY 

PO SALI, BRAK REAKCJI NA POLECENIA NAUCZYCIELA) 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, powinien wysłać on 

przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, 



a w przypadku, gdy go nie zastanie do dyrektora szkoły. Nauczyciel uczący 

może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika 

niepedagogicznego szkoły. Pracownik ten jest zobowiązany do udzielenia 

nauczycielowi wszelkiej pomocy. 

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

nauczyciela i ustalić przyczyny zakłócenia lekcji. W przypadku gdy uczniowie 

nadal przeszkadzają nauczycielowi zabrać ich z sali lekcyjnej do odrębnego 

pomieszczenia, np. do pokoju pedagoga, lub do biblioteki szkolnej. Pedagog 

szkolny przeprowadza  uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania,  

w zależności od popełnionego wykroczenia. 

4. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, 

wychowawca na wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego 

zachowaniu. 

5. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, lub w dalszym ciągu nie wyraża 

chęci poprawy swego zachowania pedagog powiadamia dyrektora szkoły                   

i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

8. Nauczyciel, który oddaje ucznia pod opiekę pedagoga szkolnego                         

i nauczyciela bibliotekarza, sporządza w dzienniku elektronicznym dokładną 

notatkę dotyczącą zaistniałej sytuacji, zaznaczając, komu i o której godzinie 

przekazał ucznia. 

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

procedurach - postępować należy wg tych procedur. 

10. Konsekwencje zgodne ze statutem szkoły: 

 Jeżeli uczeń nie reaguje na ustne upomnienie nauczyciela, dostaje punkty 

ujemne, zgodne z kryteriami SZWO. 

 Nagana wychowawcy klasy, 

 Zawieszenie w prawach ucznia 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI 

OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY. 

1. Powiadomienie wychowawcy, 

2. Powiadomienie dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego. 

3. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy decyduje o powiadomieniu                    

o zaistniałej sytuacji policji i sądu. 

4. Natychmiastowe przyznanie punktów ujemnych z zachowania, zgodnie               

z obowiązującymi w szkole SZWO. 

5. Nagana dyrektora szkoły. 

 

PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ŚRODOWISKA UCZNIA 

1. Komunikowanie się jest podstawową cechą systemu rozpoznawania 

środowiska uczniów. 

2. Wymiana informacji na temat poszczególnych uczniów zachodzi między 

współdziałającymi osobami zatrudnionymi w szkole: dyrektorem szkoły, 



wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcą świetlicy, 

pracownikami biblioteki. 

3. Na wniosek pedagoga szkolnego informację uzupełniają osoby zatrudnione 

poza szkołą, tj.: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

funkcjonariusze policji, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

kuratorzy sądowi. 

4. Na podstawie ankiet pedagog szkolny sporządza wykaz uczniów: 

 zagrożonych demoralizacją, 

 trudnych wychowawczo, 

 z rodzin wielodzietnych, 

 z rodzin rozbitych, niepełnych. 

5. W przypadku nagłego wystąpienia problemów ucznia (niespełnienie 

wymagań szkoły), zmiana zachowania (wagary, agresja, nieposłuszeństwo, 

używanie środków psychoaktywnych, itp.) pedagog szkolny po konsultacji               

z wychowawcą: 

 przeprowadza rozmowę z rodzicami na terenie szkoły w celu ustalenia 

przyczyn zmiany zachowania ucznia i podjęcia środków zaradczych, 

 przeprowadza wywiad środowiskowy ustalając warunki socjalno-bytowe, 

relacje między dzieckiem a rodzicami i rodzeństwem, system kar             

i nagród, czas wolny dziecka itp. 

6. Wizyta domowa może przybierać charakter poradnictwa wychowawczego lub 

interwencyjnego. 

7. Pedagog szkolny może korzystać z asysty wychowawcy, funkcjonariusza 

Policji, MOPS, oraz kuratora sądowego. 

8. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkolny w porozumieniu                           

z dyrektorem wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU 

UCZNIA 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy 

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie 

zajęcia z klasą - prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego       

w najbliższej sali. 

O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką którego 

przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego 

ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku 



elektronicznym podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia           

o wypadku. 

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń - np. widoczne tylko 

lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając 

rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

d) potrzebę wezwania pogotowia, 

e) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

f) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również            

w dzienniku elektronicznym. 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ 

prowadzący i współpracującego pracownika służby bhp. 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły 

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu 

przez zespół powypadkowy. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun 

grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

10. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie 

bhp, 

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,              

w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony       

w zakresie bhp, 

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, 

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go                

w składzie zespołu - przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły 

wyznacza dyrektor, 

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową; 

 przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 

wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół 

przesłuchania, 



 przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; 

jeżeli świadkami są uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności 

wychowawcy lub pedagoga szkolnego, a protokół przesłuchania 

odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego rodziców, 

 sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji 

określonej w pkt 8), 

 uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 

 uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem 

rodzaju wypadku, 

 sporządza protokół powypadkowy, 

 protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor 

szkoły. 

e) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się                      

w protokole powypadkowym, 

f) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego                   

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, 

g) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) 

poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole 

 protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego 

ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, 

 organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy 

doręcza się na ich wniosek, 

 jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole, 

 w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, 

którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń 

protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu), 

zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na 

piśmie przewodniczącemu zespołu, 

 zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

          - niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla     

         ustalenia stanu faktycznego 

         - sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem  

         dowodowym. 

 zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 45, 

 po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: 

        - zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub    

          przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, 

        - powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania  



         powypadkowego. 

11. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego                         

w   rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

12. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im. 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ 

POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym                   

w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj 

ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej 

udzielić. 

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby,          

w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy 

prawidłowo zaopatrzyć. 

7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, 

krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów - bezwzględnie wezwać lekarza 

(pogotowie ratunkowe). 

8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego 

oddychania. 

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci 

płynnej ani stałej (tabletki). 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 

przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYCH 

RODZIC/RODZICE PRZEBYWAJĄ ZA GRANICĄ 

1. Gromadzenie i analizowanie danych liczbowych o uczniach, których 

rodzic/rodzice pracują za granicą. 

2. Monitorowanie frekwencji tych uczniów oraz diagnozowanie potrzeb                       

i trudności na podstawie postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Informowanie odpowiednich instytucji o stwierdzonych przypadkach braku 

opieki nad uczniem w związku z wyjazdem rodziców za granicę. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie przedstawionych informacji podejmuje decyzję 

o dalszym postępowaniu szkoły wobec ucznia, np. pismo do Sądu Rejonowego 

– Wydział Rodzinny i Nieletnich. 



5. Omówienie podczas spotkań z rodzicami tematów z zakresu zasad 

formalnego ustanowienia opieki nad dzieckiem w przypadku wyjazdu rodziców 

za granicę. 

 

POWINNOŚCI RODZICA/RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ 

WOBEC SZKOŁY 

1. Zawiadomić szkołę o wyjeździe za granicę. 

2. Zostawić do dyspozycji wychowawcy swój nowy adres i numery telefonów. 

3. Przedstawić pełnomocnictwo sądowe dla osoby, pod opieką której 

pozostawiają syna/córkę. 

W momencie kiedy rodzice wyjeżdżają za granicę powinni uregulować sytuację 

prawną dziecka pozostającego w kraju poprzez złożenie przez rodzica zanim 

wyjedzie z kraju pełnomocnictwa o przeniesienie na czas wyjazdu opieki 

prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią. 

4. Przyprowadzić tę osobę do wychowawcy i wspólnie z nim określić formę 

kontaktu i wzajemne oczekiwania. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA PODŁOŻENIEM 

ŁADUNKU WYBUCHOWEGO 

Jeśli groźba została przekazana telefonicznie: 

1. Osoba odbierająca telefon powinna starać się zatrzymać dzwoniącego przy 

telefonie tak długo, jak to możliwe i zawiadomić kogoś wstępnie umówionym 

sygnałem, aby można było zgłosić prośbę o wyśledzenie dzwoniącego. 

 Zadzwoń pod „997” powiedz operatorowi, „Tu (imię i nazwisko)                    

z (nazwa szkoły). Właśnie mamy telefon na drugiej linii z groźbą 

podłożenia ładunku wybuchowego. Numer tej linii to ….. Proszę 

wyśledzić dzwoniącego”. 

 Podaj wszystkie dodatkowe informacje, jakich potrzebować będzie 

operator. Należy to robić szybko (nie można ustalić numeru, gdy 

dzwoniący się rozłączy). 

2. Postaraj się ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła czy uczeń. Jeśli jest to 

uczeń, ustalenie jego tożsamości może być łatwiejsze. 

3. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego 

budynku. Po podjęciu decyzji o ewakuacji, jeśli zagrożony jest jeden konkretny 

budynek, należy ewakuować także budynki przyległe i rozpocząć 

przeszukiwanie. 

 Jeśli to możliwe, nie wszczynaj formalnego alarmu. 

 Użyj telefonów wewnętrznych, osobistego powiadomienia przez 

wyznaczone osoby w celu ewakuacji zagrożonych pomieszczeń 

 Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całej szkoły, uruchom alarm 

przeciwpożarowy. 

 Dyrektor może także zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej                 

i policji, jeśli w jego opinii jest to uzasadnione. 



 Powiadomienie kuratorium oświaty. 

 Powróć do zajęć szkolnych po przeszukaniu budynku i uzyskaniu 

zapewnienia ze strony służb, że jest bezpieczny. 

 Nie nadawaj zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne. 

 Jeśli otrzymałeś powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku 

wybuchowego za pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępuj 

zgonie z punktami od 3 do 7. Groźbę pisemną przekaż policji. 

 

VII. EWALUACJA 

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna 

jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak              

i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego 

trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.  

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane 

informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi 

taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego 

roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.  

 

Narzędzia ewaluacji:  

 Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-

Profilaktycznych klas;  

 Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;  

 Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- 

wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej 

pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę 

absolwenta naszej szkoły;  

 Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie 

informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

i ewentualnej jego modyfikacji;  

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych 

i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa 

szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, 

wychowawców klas, rodziców i uczniów.  

 Analiza dokumentów;  

 Obserwacje;  

 Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  


