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§ 1 

 
WSTĘP 

 
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. 

Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów. 

Uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 
Rozwój człowieka jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem, w 

którym realizuje on swoje potrzeby oraz kształtuje wiedzę o świecie. Jako istota 
wolna, może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować 
decyzje związane z własnym życiem. Decyzje te muszą być zgodne z normami i 
zasadami obowiązującymi w społeczeństwie. Poszukiwanie prawdy i dobra w 
świecie możliwe jest tylko wtedy, gdy młody człowiek zna swoją wartość i jest 
wolny od wszelkich uzależnień.  

 Jednym z priorytetów naszej szkoły jest wspieranie rodziców w 
wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego 
człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. 
Naszym uczniom służymy pomocą w wytyczaniu drogi, wybieraniu celów oraz 
dążeń życiowych. Zapewniamy im bezpieczeństwo i wskazujemy sposoby radzenia 
sobie w różnych sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczymy ich tolerancji i 
akceptacji dla drugiego człowieka. Wprowadzamy ich w świat wiedzy. 
Wychowujemy w duchu patriotyzmu i uniwersalnych wartości humanistycznych. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Trzcinicy 
obejmuje działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne. Dotyczy on całej 
społeczności szkolnej, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli. Program ten stanowi 
spójną całość z programami nauczania i koncepcją pracy szkoły. Realizowany jest 
przez całą kadrę pedagogiczną i pracowników szkoły. W ramach realizacji 
programu chcemy przygotować młodzież do zdrowego, beznałogowego, twórczego 
życia w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględnia specyfikę szkoły i został 
opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-
wychowawczej w szkole.  
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§ 2 
 

PODSTAWY PRAWNE 
 
Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Trzcinicy jest 
zgodny z: 
 Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 

1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 
1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946), 

 Konwencją o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, 
poz. 526 ze zm.),  

 Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1943 ze zm.), 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 
59), 

 Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 
2017r. , poz.356), 

 Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 
1591), 

 Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 
226), 

 Ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 209 z późn.zm.), 

 Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 
2005r. Nr 179, poz. 1485), 

 Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z 
późn.zm.), 

 Ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55 z 
późn.zm.), 

 Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
1994r. Nr111, poz. 535 z późn.zm.), 
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 Statutem Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Trzcinicy. 

 

§ 3 

 
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 
 

Środowisko wychowawczo - profilaktyczne szkoły tworzą uczniowie w wieku 
od 7 do 15 roku życia. Uczniowie w szkole zdobywają wiedzę i rozwijają swoje 
zainteresowania. Wyróżniamy następujące czynniki środowiska wychowawczego, 
które mają wpływ na rozwój uczniów: 

 
1. Formalno – organizacyjne warunki funkcjonowania szkoły 

Działalność szkoły, jej funkcjonowanie określa Statut Szkoły. Szkoła realizuje 
programy nauczania zgodne z obowiązującą podstawą programową, Program 
wychowawczo-profilaktyczny, Koncepcję pracy szkoły, Plany pracy wychowawcy 
klasowego. Szkoła posiada system oceniania i promowania uczniów.  
 

2. Warunki materialne 
Budynek szkoły znajduje się w Trzcinicy, miejscowości gminnej. Uczniowie z 
Trzcinicy przychodzą do szkoły pieszo, a dzieci z pozostałych miejscowości 
obwodu szkolnego są dowożone. Dowóz uczniów zapewnia organ prowadzący. 
Każdemu oddziałowi jest przyporządkowana konkretna sala lekcyjna, w której 
odbywają się zajęcia, co ułatwia uczniom funkcjonowanie w budynku szkolnym. 
Przy większości sal znajdują się kantorki, w których nauczyciele przedmiotów 
gromadzą pomoce dydaktyczne. Niektóre sale zaopatrzone są w tablice 
interaktywne, telewizory i inny sprzęt elektroniczny, co ułatwia i uatrakcyjnia 
zajęcia. W salach lekcyjnych każdy uczeń ma swoje miejsce, a na szkolnych 
korytarzach znajdują się szafki uczniowskie, umożliwiające pozostawienie 
uczniom podręczników, stroju na zajęcia wychowania fizycznego itp. Pozwala to 
na odciążenie uczniowskich tornistrów. Wszystkie sale są przestronne i 
odpowiednio doświetlone. Wyposażone w meble klasowe (szafy, półki), służące do 
przechowywania dodatkowych pomocy dla uczniów jak również ich własnych 
rzeczy klasowych i indywidualnych. W szkole znajduje się dobrze wyposażona 
pracownia informatyczna, gdzie każdy uczeń ma swoje stanowisko pracy. Szkoła 
posiada salę gimnastyczną z wysokiej jakości wyposażeniem do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, kompleks boisk, bieżnię i plac zabaw dla najmłodszych. 
Znajdują się tu również osobne pomieszczenia do zajęć gimnastyki korekcyjnej, 
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zajęć z zakresu rewalidacji, świetlica szkolna oraz wyposażona w bogaty 
księgozbiór biblioteka szkolna połączona z czytelnią i stanowiskami 
komputerowymi dla uczniów. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety dla 
chłopców i dziewcząt. Przy sali gimnastycznej znajdują się toalety, szatnie i 
prysznice. Wszystkie toalety na bieżąco zaopatrywane są przez szkolny personel w 
niezbędne artykuły higieniczne (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). W 
każdej sali lekcyjnej znajduje umywalka, kosz na śmieci. Na szkolnych korytarzach 
jak również na szkolnych boiskach umieszczone są kosze na śmieci. Szkoła 
posiada wsparcie finansowe ze strony organu prowadzącego, co zaspakaja bieżące 
potrzeby.  
 

3. Stan opieki nad uczniem 
Dla uczniów pochodzących z rodzin nisko uposażonych we współpracy z GOPS 
organizowane jest dożywianie w formie ciepłych posiłków. Z dożywiania 
odpłatnego mogą skorzystać pozostali uczniowie. Wszyscy uczniowie mogą 
korzystać z ciepłej herbaty podczas spożywania drugiego śniadania. Wszyscy 
uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki. Na bieżąco rozwiązywane są również 
problemy finansowe np. w kwestii organizacji wycieczek szkolnych. Dla uczniów z 
rodzin nisko uposażonych organizowana jest pomoc finansowa w tym zakresie we 
współpracy z GOPS oraz Radą Rodziców. W szkole zorganizowana jest również 
opieka medyczna, którą sprawuje pielęgniarka szkolna. Usytuowanie budynku 
szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowego Ośrodka Zdrowia ułatwia 
ewentualne konsultacje lekarskie. W szkole pomocy uczniom udziela pedagog 
szkolny, logopeda, a we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
organizowane są również w szkole konsultacje psychologiczne. Szkoła 
współpracuje z policją, kuratorami sądowymi, zespołem interdyscyplinarnym. W 
szkole organizowane są zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów 
dojeżdżających oraz innych wymagających opieki. Uczniowie w szkole mogą 
korzystać z zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, gimnastyki 
korekcyjnej. Dla uczniów mających trudności w nauce, szkoła organizuje zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Szkoła aktywnie 
współpracuje z rodzicami uczniów i włącza ich do swoich działań. Wspólnie z 
rodzicami organizowane są klasowe imprezy integracyjne m.in.: mikołajki, bal 
karnawałowy, Dzień Dziecka i inne. W celu ułatwienia rodzicom bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielami, organizowane są dyżury nauczycielskie. W ciągu całego 
roku szkolnego rodzice mogą wziąć udział w prelekcjach, warsztatach i 
spotkaniach ze specjalistami, organizowanych w ramach pedagogizacji rodziców, 
w celu wspierania procesu wychowawczego naszych uczniów. 
 
 



7 
 

4. Środowisko nauczycieli 
Grono pedagogiczne tworzą wykwalifikowani nauczyciele, z dużym 
doświadczeniem pedagogicznym. Nauczyciele stosują w swojej pracy odpowiednie 
środki dydaktyczne i wychowawcze, są aktywni i kreatywni. Cechuje ich wysoka 
kultura osobista. Przejawiają odpowiednie postawy wychowawcze oraz postawy 
wobec istotnych problemów i zjawisk społecznych w oparciu o wypracowany 
system wartości, jakimi kieruje się szkoła. Podnoszą własne kwalifikacje oraz 
umiejętności pracy z uczniami poprzez dokształcanie się i doskonalenie zewnętrzne 
oraz szkolenia w ramach WDN.  
 

5. Środowisko uczniów 
Grupy rówieśnicze uczniów stanowią najczęściej dość zgrane zespoły. Nie są 
jednak pozbawione problemów i konfliktów, które na bieżąco są rozwiązywane 
przez wychowawców i pedagoga szkolnego. Część uczniów posiada opinię Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, a kilkoro uczniów orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Dla wszystkich tych uczniów organizowana jest w szkole 
pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Jeden uczeń posiada nauczyciela 
wspomagającego. Większość uczniów charakteryzuje wysoki poziom 
koleżeńskości i otwartości na innych uczniów. Uczniowie starszych klas chętnie 
pomagają młodszym kolegom. W klasach organizują pomoc koleżeńską dla 
uczniów z problemami w nauce. Uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 
czyta Dzieciom”, podczas której uczniowie starszych klas czytają młodszym.   W 
szkole zauważa się przejawy agresji i przemocy (na ogół słownej). Uczniowie są 
bardzo otwarci na problemy społeczne, co objawia się masowym udziałem w 
organizowanych przez szkołę akcjach charytatywnych. Aktywnie działają również 
w Samorządzie Szkolnym oraz Szkolnym Klubie Wolontariusza. Uczniowie 
chętnie prezentują swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych 
konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych osiągając w nich 
wysokie lokaty. Znaczna część uczniów naszej szkoły kontynuuje naukę w liceach 
i technikach.  
 

6. Strefa kultury i aktywności środowiskowej szkoły 
Szkoła ma swoje tradycje w organizowaniu różnorodnych uroczystości 
kulturalnych: Pasowanie na ucznia klas I, Dzień Patrona, Szkolne Kolędowanie, I 
Dzień Wiosny, Dzień Edukacji Narodowej, organizowanie konkursu „Piosenka jest 
dobra na wszystko” oraz „Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej”, szereg 
apeli okolicznościowych (patriotycznych czy związanych z patronem szkoły). 
Dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych np. 
koło teatralne czy zajęcia szkolnego chóru. Uczniowie szkoły aktywnie włączają 
się w życie kulturalne środowiska lokalnego poprzez branie udziału w różnych 
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imprezach środowiskowych, gdzie prezentują dorobek kulturowy szkoły. W tym 
zakresie szkoła wspiera działalność Urzędu Gminy Trzcinica, okolicznych Kół 
Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy. Uczniowie 
szkoły mają duże osiągnięcia w przeglądach i konkursach.  
Tradycje szkoły w zakresie aktywności społecznej to również szereg akcji 
charytatywnych, które szkoła organizuje.  
Są wśród nich:   

1) zbiórka nakrętek dla Kacperka, 
2) zbiórka makulatury, z której zyski przeznaczone są na hipoterapię chorych 

dzieci, 
3) okolicznościowe zbiórki pieniężne, 
4) wielkopostna zbiórka odzieży, słodyczy i maskotek dla dzieci z 

zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Kosewie, 
5) adwentowa zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z 

zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Kosewie. 
Szkoła organizuje również szereg akcji ekologicznych. 
Są wśród nich: 

1) zbiórka makulatury, z której zyski przeznaczone są na ratowanie koni, 
2) zbiórka baterii, 
3) akcja „Ratujmy kasztanowce”, 
4) akcja „Sprzątanie świata”. 

 

§ 4 

MODEL ABSOLWENTA 
 
Absolwent Szkoły Podstawowej w Trzcinicy: 

 
• dba o własne zdrowie: psychiczne i fizyczne, 
• rozumie potrzebę ciągłej nauki, jest ciekawy świata, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju, 
• wypowiada się w sposób zrozumiały i merytoryczny, 
• zna swoje mocne i słabe strony, 
• jest tolerancyjny, kreatywny, ma pomysł na własne życie, 
• potrafi być członkiem społeczności i zaznaczyć w niej swoją obecność, 

kierując się w życiu nadrzędnymi wartościami, 
• zna przeszłość swojej Ojczyzny i uczestniczy w budowaniu jej przyszłości, 
• dba o środowisko naturalne. 
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§ 5 

CELE 
 

Cele szkoły to: 
1. Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 

2. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu 
drogi dalszej edukacji. 

3. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

4. Kształtowanie postawy otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w 
życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość. 

5. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla 
godności innych osób. 

6. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i 
przedsiębiorczość. 

7. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. 

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i 
etnicznej, oraz umożliwianie poznawania dziedzictwa kultury narodowej 
postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

9. Zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, 
bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną. 

10. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie 
mu równych szans oraz stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego 
działania na rzecz innych dzieci. 

11. Dbanie o rozwój moralny i duchowy dziecka. 
12. Uczenie pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich. 
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§ 6 

 
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE, PATRIOTYCZNE I SPOŁECZNE  

UZNANE I USTANOWIONE W SZKOLE  
W CELU ICH PRZESTRZEGANIA I POSZANOWANIA  

PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
 

1. Uwrażliwienie uczniów na: 
1) ekologię, ochronę środowiska, 
2) kulturę i sztukę, 
3) kulturę bycia i kulturę zabawy w grupie rówieśniczej, 
4) właściwe korzystanie i spędzanie wolnego czasu, 
5) literaturę piękną i wartości, jakie niesie kontakt z książką, 
6) estetykę otoczenia.    

2. Podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 
3. Podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej. 
4. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 

naszej szkoły. 
5. Rozwijanie zainteresowań 

1) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, 
2) artystycznych, 
3) przedmiotowych. 

 
 

§ 7 
 

MONITORING I EWALUACJA 
 

Ewaluacja skuteczności zaplanowanych działań nastąpi poprzez: 
1. Analizę dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów 

pochwał i uwag), 
2. Badania kwestionariuszowe – ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli i ich 

analiza. 
3. Obserwację.  
4. Diagnozę socjometryczną. 
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§ 8 
 

SPODZIEWANE EFEKTY 
 
UCZEŃ: 
 Wie, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, 
 Zna swoje mocne i słabe strony, 
 Zna swoje zainteresowania i pasje, 
 Potrafi współpracować w zespole, 
 Wypowiada się w sposób zrozumiały i merytoryczny,  
 Zna przeszłość swojej Ojczyzny i uczestniczy w budowaniu jej przyszłości, 
 Dba o środowisko naturalne. 
 Zna wartości, którymi należy się kierować w życiu; 
 Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata; 
 Wie, w jaki sposób radzić sobie ze stresem. 

  
RODZIC: 
 Rozwija swoje kompetencje wychowawcze, 
 Zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, 
 Uzyskuje informacje, materiały dotyczące wychowania oraz instytucji, w 

których może otrzymać fachową pomoc, 
 Współpracuje z wychowawcą w celu podejmowania wspólnych oddziaływań 

wychowawczych. 
 

 
§ 9 

 
SOJUSZNICY 

 
Szkoła współpracuje z: 
 Samorządem lokalnym, 
 Parafią Rzymsko – Katolicką w Trzcinicy, 
 Radą Rodziców, 
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie, 
 Pracownią Profilaktyki „Empatia” w Kępnie, 
 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kępnie, 
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 
 Sądem Rejonowym w Kępnie – kuratorzy, 
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 Kołami Gospodyń Wiejskich, 
 Związkiem Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Trzcinicy, 
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy,  
 Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Trzcinicy, 
 Ochotniczą Strażą Pożarną, 
 Powiatową Policja w Kępnie - Zespołem ds. Wykroczeń i Profilaktyki 

Społecznej w Kępnie,  
 Policją w Laskach, 
 Służbą Zdrowia, 
 Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach, 
 Stowarzyszeniami i Towarzystwami działającymi na rzecz społeczności 

lokalnej. 
 

 
 
 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TRZCINICY  

JEST PROGRAMEM OTWARTYM  
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ZADANIA    
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE, 

 TEMATYKA GODZIN DO REALIZACJI  

W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ  

ORAZ  

TEMATYKA PEDAGOGIZACJI RODZICÓW 
 

 
 

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI  
 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
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Proponowane zadania wychowawczo - profilaktyczne powstały w oparciu o 
sfery dotyczące wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze: 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 
moralnym, duchowym. 
 
Zadania Programu wychowawczo – profilaktycznego opracowane zostały po 
dokonaniu analizy oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli wobec szkoły.  
 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 
 

1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 
 
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 
1. Upowszechnianie i realizacja w szkole 

programów służących promocji zdrowego 
stylu życia. 
 
 
 
 
 

- pogadanki dla 
uczniów, 

- gazetki w 
poszczególnych 
klasach, 

- Program 
profilaktyczny 
„Trzymaj formę”, 

wychowawcy 
naucz. biologii 
n- l biologii 
wychowawcy 
 
n- l biologii 
wychowawcy 

cały rok 
 
cały rok 

 
 

III - IV 

 

2. Upowszechnianie programów 
edukacyjnych z zakresu zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej. 
 
 
 
 

- spotkanie z 
dietetykiem, 

- pogadanki na lekcjach 
w-f, na lekcjach z 
wychowawcą 
pedagogiem, 

- gazetki tematyczne, 

KS, GF 
 
nauczyciel w-f 
wychowawca 
pedagog 
 
wychowawca 

 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 

 

3. Upowszechnianie w szkole programów z 
zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. 

- zajęcia edukacji dla 
bezpieczeństwa, 

nauczyciel 
EDB 

II 
półrocze 

 

4.  Podejmowanie działań ograniczających 
spożywanie napojów o zwiększonej 
zawartości cukrów i barwników na rzecz 
konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia 
dzieci i młodzieży. 
 

- spotkanie z 
dietetykiem, 

- pogadanki na lekcjach 
biologii, chemii, na 
lekcjach z 
wychowawcą 
pedagogiem, 

- gazetki tematyczne, 

KS, GF 
 

nauczyciel 
chemii, 
biologii 
wychowawca 
pedagog 
n-l chemii, 
biologii 

 
 
cały rok 
 
 
 
 
cały rok 

 

5. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i 
ewaluacja szkolnej polityki w zakresie 
aktywności fizycznej. 
 

- kontrola aktywności 
fizycznej uczniów na 

    w-f, 
- ewaluacja aktywności 

fizycznej, 

nauczyciele  
w-f 
 
nauczyciele  
w-f 

cały rok 
 
 
cały rok 

 

6. Podejmowanie działań w celu zwiększenia 
zaangażowania uczniów na zajęciach 
wychowania fizycznego. 
 
 

- spotkania ze 
sportowcami 

 

KS, GF 
 

cały rok  
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7. Zagospodarowanie czasu wolnego ze 
szczególnym uwzględnieniem aktywności 
fizycznej w szkole oraz poza nią. 

- lekcje z wychowawcą, 
- gazetki tematyczne, 
- zajęcia pozalekcyjne, 

SKS, 

wychowawcy 
nauczyciele  
w-f 

cały rok  

  8. Opracowanie i upowszechnianie 
materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, 
skierowanych do nauczycieli i rodziców. 

- gazetka profilaktyczna 
dla rodziców,  

- gazetki tematyczne dla 
uczniów podczas 
tygodnia zdrowia, 

RA  EG 
 
n-le biologii, 
przyrody 
 

cały rok 
 
IV/V 
2018 

 

 
 

2. Rozwój czytelnictwa 
 
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 
1. Rozbudzania u uczniów zamiłowania do 

czytania. 
Wprowadzenie uczniów w świat 
literatury. 
 
 
 
 

 

- konkursy czytelnicze, 
konkursy literackie, 

- konkursy wiedzy na 
temat ciekawych 
książek spoza kanonu 
lektur, 

- konkursy tematyczne 
(o książkach) 
propagujące 
wartościowe pozycje 
książkowe,  

- uroczyste „Pasowanie 
na czytelnika” 
uczniów klas 
pierwszych, 

- zakup książek 
zgodnych z 
zainteresowaniami 
uczniów i propono-
wanych przez nich, 

- głośne czytanie 
uczniom i przedszko-
lakom bajek w ramach  
akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”, 

BSZ I LJ 
 
BSZ i LJ 
 
 
 
BSZ i LJ 
bibliotekarz 
 
 
 
bibliotekarz 
 
 
 
bibliotekarz  
 
 
 
 
bibliotekarz 

cały rok 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
II półrocze 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
czerwiec 
 

 

2. Wprowadzanie uczniów w świat 
literatury i biblioteki. Ukazanie ważnej 
roli biblioteki. 
 
 

- wystawy tematyczne o 
bibliotece książkach i 
czytaniu, 

- lekcje biblioteczne,  
- gazetki ścienne 

promujące bibliotekę i 
czytelnictwo, 

- Obchody 
„Międzynarodowego 
Święta Bibliotek 
Szkolnych”, 

bibliotekarz 
 
 
bibliotekarz 
 
bibliotekarz 
 
 
bibliotekarz 

 
 

cały rok 
 
 
cały rok 
 
cały rok 
 
 
październik 
 

 

3. Nauka krytycznego odbioru tekstów 
kultury. 

- ćwiczenia na lekcjach 
bibliotecznych i języka 
polskiego, 

bibliotekarz,  
BSZ, LJ 

cały rok  
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3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa 
narodowego oraz innych kultur i tradycji 

 
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 
1.  Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny. 
 

Organizowanie uroczystości: 
- Dzień Matki, 
- Dzień Babci i Dziadka, 
- klasowa wigilia, śniadanie 

wielkanocne jako przykład 
kultywowania tradycji 
rodzinnych, 

- „Drzewa genealogiczne”, 

 
wg kalendarza 
imprez 
 
 
 
 
kl. IV J 

 
maj 
styczeń 
grudzień 
marzec/ 
kwiecień 

 

2. Kształtowanie postawy 
patriotycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowanie uroczystości 
szkolnych: 

- apele – 11 listopada, 3 maja, 
 

- Dzień Patrona, 
- apel poświęcony żołnierzom 

wyklętym, 
- apel „Rocznica Internowania 

kard. Wyszyńskiego, 
- obchodzenie okrągłych rocznic 

wydarzeń historycznych, 
- udział przedstawicieli lokalnej 

władzy w uroczystościach 
szkolnych, 

- udział przedstawicieli SU w 
gminnych uroczystościach 
patriotycznych, 

- przygotowywanie gazetek, 
wystaw tematycznych, 
konkursy, 

- lekcje historii: w czym 
przejawia się umiłowanie 
ojczyzny, patriotyzm lokalny i 
współczesny patriotyzm, 

 
 
wg kalendarza 
imprez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n- l historii, 
WOS 
 

 
 
Listopad, 
maj 
listopad 
 
 
wrzesień  
 
cały rok 
 
cały rok 
 
 
cały rok 
 
 
cały rok 

 

3. Integrowanie społeczności 
uczniowskiej poprzez 
organizowanie klasowych i 
szkolnych uroczystości. 

Organizowanie uroczystości 
klasowych i szkolnych: 

- Dzień Chłopca, 
- Dzień Edukacji Narodowej, 
- Dzień Kobiet, 
- klasowa wigilia, 
- mikołajki, 
- andrzejki, 

wychowawcy 
klas 

 
 
wrzesień  
październik 
marzec 
grudzień 
grudzień 
listopad 

 

4. Poznanie tradycji i historii 
najbliższej okolicy. 
 

- prezentowanie dziedzictwa 
kulturowego w regionie 
poprzez wystawy, spotkania z 
ciekawymi ludźmi,  

- lekcje historii: ukazanie 
patriotyzmu lokalnego poprzez 
działalność mieszkańców 
naszej najbliżej okolicy, 

nauczyciele 
historii, 
bibliotekarz 
 
n-l historii kl. 
IV 

wg 
rozkładu 
materiału 
nauczania 

 

5. Udział uczniów w konkursach  
o tematyce historycznej 

- przygotowywanie uczniów do 
konkursów i reprezentowania 

JJ, J, AO 
 

wg 
terminarzu 
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kształtujących postawy 
patriotyczne i obywatelskie. 
 

szkoły w Konkursie Wiedzy o 
Wielkopolsce, Wojewódzkim 
Konkursie Historycznym, 
Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy Obywatelskiej, 

- organizowanie szkolnych 
konkursów regionalno – 
historycznych,   

- udział uczniów w konkursach 
plastycznych organizowanych 
przez Urząd Gminy w 
Trzcinicy z okazji świąt 
narodowych, 

 
 
 
 
 

n-le historii 
n-l WOs 
kl. VII, II gim. 
wychowawcy 
n-l. plastyki 

konkursu 
 
 
 
 

cały rok 
 
 

cały rok 

6. Budowanie więzi ze wspólnotą 
lokalną, narodową, europejską. 
 
 
 
 
 

- organizowanie wycieczek 
turystyczno – krajoznawczych, 

- organizowanie wycieczek po 
najbliższej okolicy, 

- organizowanie wycieczek do 
lokalnych instytucji i zakładów 
pracy, 

- współorganizacja imprez 
lokalnych „Gminna Wigilia”, 
„Śniadanie Wielkanocne”, 
„Gminny Dzień Matki”, 
„Dożynki Gminne”, 

- współpraca z Urzędem Gminy 
w Trzcinicy – spotkanie z 
Wójtem na lekcji WOS, 

- współpraca ze 
Stowarzyszeniami działającym 
na terenie gminy (Lukus, Tilia, 
Przyszłość), 

- działalność SKE: 
aktualizowanie gazetki, 
organizacja konkursów i 
wystaw o tematyce 
europejskiej, 

- organizacja Tygodnia 
Geograficznego, 

wg kalendarza 
imprez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kl. II (WOS) 
 
 
 
 
 
  
opiekun SKE 
 
 
 
 
n-l geografii 
 

cały rok  

7. Udział w lokalnych 
i ogólnopolskich akcjach 
społecznych. 
 
 
 
 

- akcje ekologiczne – „Ratujmy 
kasztanowce” przy współpracy 
z UG w Trzcinicy 

- zbiórka baterii, makulatury, 
nakrętek, projekt „Święto 
Drzewa” 

- akcje charytatywne: 
przedświąteczne zbiorki 
słodyczy, przyborów szkolnych 
dla dzieci z domu dziecka 

- akcja „Ratujmy konie”,  
- akcja „Sprzątanie świata”,  

KZ, G, RA cały rok  

8. Wychowanie w duchu 
tolerancji. 

- wycieczki klasowe, 
- zajęcia z wychowawcą, 
- lekcje języka polskiego i religii, 
- lekcje ze wszystkich 

przedmiotów, 

wychowawcy 
klas 
wszyscy 
nauczyciele 

cały rok  
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4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 
 
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 
1. Troska o zdrowie i sprawność 

fizyczną własną i najbliższych. 
 

- zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej, 
 

- konkursy, 
- program profilaktyczny 

„Trzymaj formę”, 
 
 
- Dzień Sportu, 
- szkolenia dla uczniów z 

zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, 

- realizacja projektu w kl. III g. 
„Mądre żywienie zdrowe 
pokolenie”, 

- organizacja Tygodnia 
Zdrowia, 

- organizacja zajęć SKS, 
- udział w konkursie „Trzymaj 

formę”, 

n-l gimnastyki 
korekcyjnej 
wychowawcy 
n-l przyrody, 
biologii, 
geografii 
n-l w-f 
 
 
n-l EDB  
kl. III g. 
  
G 
 
 
n-le biologii 
 
n-le w-f 
n-l biologii 

cały rok 
 
 
 
IV – V 
III IV 
 
 
 
VI 
 
 
II półrocze 
 
 
II półrocze 
 
V 
cały rok 
wg 
harmonogramu 

 

2. Rozpoznawanie zagrożeń 
cywilizacyjnych i 
kształtowanie postaw 
proekologicznych. 
 

- udział w akcji „Sprzątanie 
Świata”, 

- organizacja „Dnia Drzewa”, 
- organizacja „Dnia Ziemi” w 

ramach Tygodnia 
Przyrodniczego, 

- udział w akcji „ochrona 
kasztanowców”, 

- omówienie zagrożeń typu: 
smog, efekt cieplarniany itp., 

G 
 
n-l biologii, 
przyrody, 
geografii 
 
n-le klas I – 
III 
G (l. chemii i 
biologii) 

IX 
 
X 
 
 
 
wrzesień 
 
wg rozkładu 
 

 

3. Wychowanie w duchu 
poszanowania dla otaczającej 
przyrody.  
 

- wycieczki klasowe, rowerowe, 
- lekcje wychowawcze, 
- zajęcia w terenie, 
- udział w konkursie 

przyrodniczym „Salamandra”, 

wychowawcy 
 
 
n-l biologii, 
przyrody 

wg planu 
wychowawcy 
 
 
listopad 

 

4. Wykorzystywanie wiedzy w 
sytuacjach praktycznych – 
projektowanie.  
 

- projekty gimnazjalne, 
- projekty przedmiotowe, 

 

n-le gim. 
 

V-VI  

5. Posługiwanie się 
nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi  do 
poszerzania wiedzy z różnych 
dziedzin, a także do rozwijania 
zainteresowań.  
 

- wykorzystanie Internetu i 
programów multimedialnych 
podczas przygotowań do 
konkursów przedmiotowych i 
interdyscyplinarnych,   

- korzystanie z nowoczesnych 
technologii podczas realizacji 
projektów, podczas zajęć, 

 

n-le 
opiekunowie 
 
 
 
n-le 

wg 
harmonogramu 
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5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie 
bezpiecznych zachowań. 

 
Lp Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 

1. Budowanie systemu 
wartości – 
przygotowanie do 
rozpoznawania 
podstawowych wartości.                               
 

- zajęcia z wychowawcą, 
- zajęcia z pedagogiem 
- rekolekcje „Świat moich 

wartości” – spotkania, 
konkursy 
 

- lekcje historii, WOS: 
„Tolerancja – 
poszanowanie 
odmienności 
religijnych, 
narodowościowych, 
rasowych, nie uleganie  
stereotypom”, 
„Humanizm, szacunek 
do człowieka – m.in. 
Renesans w Polsce”, 
„Gotowość poświęcenia 
się dla dobra drugiego 
człowieka, dla pokoju 
na świecie, pomoc 
biednym potrzebującym 
na całym świecie – na 
przestrzeni dziejów”, 

wychowawcy 
pedagog 
warsztaty z 
nauczycielami, 
katechetami,  
konkurs 
n-l WOS i historii 
KL. II gim. 
 
 
 
 
 
 
Kl. II gim. 

cały rok 
 
 
cały rok 
 
 
 
marzec  

 
 
 
 

 

2. Rozwijanie umiejętności 
społecznych uczniów. 
 

- prowadzanie zajęć o 
charakterze 
prospołecznym - 
kształtowanie postawy 
szacunku, empatii i 
tolerancji, 

- rozwijanie umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej i 
rozwiązywania 
konfliktów na drodze 
dialogu, 

wychowawca 
pedagog 
specjaliści 
 
 
 
wychowawca 
pedagog 
specjaliści 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
cały rok 
 

 

3. Przeciwdziałanie agresji 
i przemocy w szkole. 
 

- prowadzenie zajęć o 
tematyce agresji i 
przemocy w szkole 
podczas godzin z 
wychowawcą, 

-  organizacja spotkań dla 
uczniów ze 
specjalistami odnośnie 
walki z agresją i 
przemocą w szkole,  

- egzekwowanie 
przestrzegania zasad 
obowiązujących w 

wychowawcy 
pedagog 
wg planu 
wychowawców 
 
pedagog 
nauczyciele 
 
 
 
nauczyciele przy 
współpracy z 
pedagogiem 

cały rok 
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szkole- wzmacnianie 
pozytywnych postaw, 

- prowadzenie zajęć 
dotyczących 
wyeliminowania 
bierności uczniów w 
stosunku do 
agresywnych zachowań 
kolegów,  

- prowadzenie zajęć 
dotyczących 
asertywności, 

 
 
wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
pedagog 
 

4.  Kształtowanie nawyków 
i odpowiednich 
zachowań w 
konkretnych sytuacjach. 
 

- promowanie 
pozytywnych zachowań 
uczniów – wybór 
„Super ucznia” w 
oparciu o promowane 
wartości i normy – 
Pierwszy Dzień 
Wiosny, 
- realizacja programu 
profilaktycznego w 
klasie VI, 

nauczyciele 
 
 
 
pełnomocnik do 
spraw profilaktyki, 
pedagog 
 
pedagog, 
wychowawca 

cały rok  

5. Zapoznawanie z 
prawami i obowiązkami 
dziecka, ucznia, 
człowieka. 
 

- organizacja zajęć 
edukacyjnych na temat 
praw i obowiązków 
dziecka/ucznia- 
zapoznanie z 
Konwencją Praw 
Dziecka, Statutem 
Szkoły, fragmentami 
Konstytucji RP, 

wychowawcy 
 
nauczyciele  
WOS 

cały rok  

6. Wdrażanie do 
respektowania zasad, 
regulaminów, 
poszanowania prawa. 
 

- zapoznanie z 
obowiązującymi na 
terenie szkoły zasadami 
zachowania, 
regulaminami i 
procedurami oraz 
konsekwencjami ich 
łamania, 

wychowawcy 
 
nauczyciele  

wrzesień 
  
 

 

7. Integrowanie działań 
szkolnej społeczności - 
w tym zespołów 
klasowych. 
 

- praca w samorządach 
klasowych- zachęcanie 
do działalności na rzecz 
klasy i szkoły, 

- włączanie uczniów do 
realizacji zadań i 
przedsięwzięć 
samorządu 
uczniowskiego, 

wychowawcy  
nauczyciele 
 
 
opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

cały rok 
 
 
 
cały rok 

 

8. Stworzenie warunków 
bezpieczeństwa  
na terenie szkoły. 
 

- przypominanie na 
bieżąco obowiązujących 
na terenie placówki 
zasad zachowania, 
regulaminów i procedur 
oraz konsekwencji ich 
łamania, 

nauczyciele i 
wychowawcy  
 
 
 
 
 

na początku roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 

 



21 
 

- egzekwowanie 
przestrzegania zasad 
obowiązujących w 
szkole - wzmacnianie 
pozytywnych postaw, 

nauczyciele 
 

cały rok 
 

 9. Kształtowanie nawyków 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 
 

- promowanie zasad 
bezpieczeństwa poprzez 
realizację programu 
wychowawczo-
pedagogicznego (m.in. 
podczas zajęć z 
wychowawcą), 

wychowawcy 
nauczyciele 

cały rok  

 10. Organizacja czasu 
wolnego. 

- propagowanie 
pozytywnych sposobów 
spędzania wolnego 
czasu poprzez 
(organizację wycieczek, 
imprez kulturowych, 
sportowych), 

- organizacja zajęć w 
czasie ferii zimowych, 

- wyjazdy na basen, 

wychowawcy 
nauczyciele 
 

cały rok  

 11. 
 
 
 

 

Wyzwalanie aktywności 
pozalekcyjnej uczniów. 
 
 

- tworzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, 

- zachęcanie uczniów do 
udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych,  

nauczyciele 
przedmiotowi 
 

początek roku 
szkolnego 
 

 

12. Kształtowanie 
bezpiecznych 
zachowań w sieci. 
 
 
 

- zgłoszenie szkoły do 
programu „Cybernauci”, 

- Tydzień Bezpiecznego 
Internetu w tym: 
• Europejski Dzień 

Bezpiecznego 
Internetu,  

• Wykonanie plakatów 
na informatyce, 

• Szkolny Konkurs 
plastyczny,  

• gazetka tematyczna, 
• gazetka profilaktyczna 

dla rodziców,  
• prelekcje dla rodziców 

podczas zebrania, 
• zajęcia z 

wychowawcą, 

pedagog  
 
pedagog 
wychowawcy 
informatyk 
 
 
pedagog , n-l 
plastyki 
pedagog 
 
RA, EG 
 
 
wychowawcy, 
informatyk, pedagog 
wychowawcy 

styczeń 2018 
 
05 -09 II 
  
07 II   2018 
 
 
luty/marzec 
 
 
 
marzec  
 
 
05 -09 II 

 

13. Rozwijanie umiejętności 
informatycznych. 

- kontynuacja działalności 
Lokalnego Klubu 
Kodowania w ramach 
projektu „Link do 
przyszłości” 
(wypożyczenie robotów 
Finch - kontynuacja), 

- Europejski Tydzień 
Programowania 
(webinaria, plakaty, gry 

MW 
pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
7-22 X 2017 
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i zabawy związane z 
programowaniem, 
gazetka tematyczna), 

 
 

6. Działania skierowane do rodziców 
 
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 

1. Udostępnianie informacji o 
ofercie pomocy 
specjalistycznej.            

- gazetka profilaktyczna na 
korytarzu szkolnym, 

- gazetka profilaktyczna w 
formie papierowej, 

RA w ciągu roku  

2. Udostępnianie pomocy 
specjalistycznej. 
 

- podczas zebrań z 
rodzicami dyżur 
psychologa z PPP w 
Kępnie, 

pedagog wg kalendarza 
zebrań z 
rodzicami 

 

3. Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
lub opiekunów. 

- prelekcje, warsztaty 
podczas zebrań z 
rodzicami,  

pedagog 
specjaliści 
wychowawcy 

w ciągu roku  

 
 
 

7.  Działania skierowane do nauczycieli  
  
L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpow. Terminy Uwagi 

 

1. Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli 
i wychowawców. 

szkolenie nauczycieli (WDN), 
warsztaty zewnętrzne oraz 
współpraca z PPP w Kępnie 

nauczyciele na bieżąco  

2. Prowadzenie 
wewnątrzszkolnego 
doskonalenia kompetencji 
nauczycieli i wychowawców. 
 

szkolenie  nauczyciele na bieżąco  

3. Podnoszenie kompetencji 
nauczycieli, wychowawców i 
innych pracowników szkoły 
w zakresie realizacji edukacji 
zdrowotnej, w szczególności 
zdrowego żywienia oraz 
zapobiegania zaburzeniom 
odżywiania. 
 

szkolenie przez specjalistę, 
dietetyka 

KS , GF I pół.  
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TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY 
KLASOWEGO (tematyka zgodna jest z założeniami i celami programu wychowawczo-
profilaktycznego oraz uwzględnia wyniki diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców) 
 
Klasa Tematyka zajęć Odpowiedzialni  

I 1. Integracja – adaptacja ucznia do nowych warunków i 
pełnienia nowej roli. 

2. Zasady zgodnego współżycia w klasie i innych grupach 
(np. koleżeńskich). 

3. Rola, jaką pełni dziecko w rodzinie, pokazanie 
znaczenia rodziny. 

4. Integracja zespołu klasowego. 
5. Odkrywanie uczuć swoich i innych ludzi. 
6. Umiejętność wyrażania uczuć, jak można zmieniać 

uczucia. 
7. Symbole narodowe. 
8. Troska o zdrowie (higiena, odpowiedni ubiór, 

uprawianie sportu, bezpieczne zabawy). 
9. Hasło – „OBCY” – jak radzić sobie w kontaktach z 

obcymi. 

wychowawca 
 

wychowawca  
 

wychowawca  
 

pedagog 
pedagog  
pedagog  

 
wychowawca  
wychowawca  

 
policjant   

 
II 1. Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie i 

przestrzegania zasad. 
2. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Jak nawiązywać 

prawidłowe relacje z innymi. 
3. Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi. 
4. Doświadczenie sytuacji, w których uczniowie są ważni, 

niepowtarzalni.  
5. Sukces, co może być sukcesem moim – moich kolegów 

(sukcesy w nauce). 
6. Co to jest złość? Sposoby rozładowania złości. 
7. Gmina – moja mała Ojczyzna. 
8. Jak radzić sobie w sytuacjach, gdy jest mi bardzo źle. 
9. Troska o zdrowie, – co korzystnie wpływa na mój 

organizm, co mi szkodzi. 
10. Aktywne spędzanie wolnego czasu, (na co można 

zamienić siedzenie przed komputerem) 

wychowawca  
 

wychowawca  
 

wychowawca  
wychowawca  

 
wychowawca  

 
pedagog  

wychowawca  
pedagog  

 
wychowawca  

 
wychowawca  

III 1. Docenianie znaczenia wzajemnej pomocy. 
2. Umiejętność dzielenia się z innymi. 
3. Jakie wsparcie możemy otrzymać w rodzinie, klasie i 

jakie wsparcie możemy dać innym. 
4. Moje mocne strony. 
5. Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. 
6. Doskonalenie stosunków klasowych – wspólne 

dyskutowanie o problemach klasy i poszukiwanie 
rozwiązań. 

7. Dbanie o zdrowie – poznawanie równowagi ciała i 

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  

 
wychowawca  

pedagog  
wychowawca  

 
 

pielęgniarka  
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zdrowia. 
8. Ćwiczenia budujące prawidłowe relacje w grupie. 
9. Radzenie sobie z konfliktami. 

 

 
pedagog  
pedagog  

IV 1. Jaki jestem? Docenianie samego siebie i innych. 
2. Jak radzić sobie z emocjami i co można zrobić żeby 

zmienić zły nastrój. 
3. Dlaczego warto się uczyć? – Sposoby efektywnego 

uczenia się. 
4. Tolerancja (różnorodność kultur, religii). 
5. Moje obawy i oczekiwania (radzenie sobie z lękiem) 
6. Zajęcia dotyczące empatii. 
7. Mam własne zdanie. 
8. Moje zainteresowania. 
9. Bezpieczne korzystanie z Internetu – niebezpieczeństwa 

wynikające z niekontrolowanego „siedzenia” przy 
komputerze 

10. Nikotyna, – co wiemy o szkodliwości palenia 
papierosów. Dlaczego ludzie palą. 

11. Agresja i przemoc – sposoby radzenia sobie z jej 
przejawami. 

wychowawca  
wychowawca  

 
wychowawca  

 
wychowawca  

pedagog  
pedagog  

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  

 
 

wychowawca  
 

wychowawca  

V 1. Grupy, do których należymy – jakie znaczenie ma dla  
nas przynależność do określonej grupy. 

2. Jakie są moje relacje z rodzicami. 
3. Co rozumiem pod pojęciem „przyjaźń”, – jakim jestem 

przyjacielem? 
4. Jak lepiej rozumieć innych – nie wyciągamy 

pochopnych opinii. 
5. Cyberprzemoc. 
6. W czym jestem dobry – moje mocne i słabe strony. 
7. Jak mogę poprawić swój nastrój. 
8. Szanuję potrzeby innych. 
9. Podejmowanie decyzji i wynikające z nich 

konsekwencje. 
10. Alkohol – co wiemy o alkoholu. Jak alkohol wpływa na 

organizm człowieka. 
11. Rozumienie pojęcia „Ojczyzna” w oparciu o naukę 

Kard. St. Wyszyńskiego. 
12. Chcę być zdrowy – szukanie zdrowego stylu życia. 
13. Agresja – czy to nasz problem?  

wychowawca  
 

wych. do ż.w.r. 
wychowawca  

 
wychowawca  

 
pedagog  

wychowawca  
wychowawca 
wychowawca 
wychowawca  

 
wychowawca  

 
wychowawca  

 
wychowawca  

pedagog  
VI 1. Dlaczego ważne jest dobre myślenie o sobie. 

2. Każdy człowiek przeżywa lęki i niepokoje. 
3. Jak radzić sobie ze wstydem. 
4. Nauka – klucz do sukcesu. 
5. Zmiany, jakie zachodzą w moim życiu. 
6. Jakim chcę zostać człowiekiem. 

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  
wych.do.ż.w.r. 
wychowawca  
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7. Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie. 
8. Różnice w zachowaniu i odczuwaniu chłopców i 

dziewcząt. 
9. Umiem sobie poradzić z naciskiem grupy. 
10. Jak reagować na zachowania agresywne innych. 
11. Moje zainteresowania. 
12. Zyski i straty wynikające z przynależności do 

określonych grup- jak grupa wpływa na wzajemne 
postawy i odczucia. 

13. Narkotyki, – co wiemy o narkotykach. Jak narkotyki 
wpływają na organizm człowieka? Dlaczego ludzie 
sięgają po narkotyki? 

14. Kto ma prawo mnie dotykać – „Bezpieczny dotyk” 

wychowawca  
wych.do.ż.w.r. 

 
pedagog  
pedagog  

 
wychowawca  
wychowawca  

 
wychowawca  

 
 

pedagog  
VII 1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie. 

2. Komunikacja interpersonalna. 
3. Tradycje narodowe. 
4. Odpowiedzialność nieletnich – czyny karalne. 
5. Tolerancja. 
6. Nietolerancja w grupie. 
7. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 
8. Uwierzyć w swoje możliwości (mocne strony, 

samoocena). 

wychowawca  
pedagog  

 
policjant  

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  

pedagog  

II g. 1. Każdy z nas jest inny i to nas łączy. 
2. Dlaczego warto się uczyć. 
3. Dopalacze – zagrożenie dla zdrowia i życia. 
4. Asertywne rozwiązywanie problemów. 
5. Sterydy, napoje energetyczne i inne środki pobudzające 

– ich wpływ na organizm człowieka. 
6. Ważne daty w naszej historii. 
7. Anoreksja, bulimia, bigoreksja  
8. AIDS – jak tego uniknąć? 
9. Znaczenie komunikatu „Ja”. 
10. Bezpieczne funkcjonowanie na społecznościowych 

forach internetowych. 
11. Wyrażanie uczuć, kontrolowanie własnych emocji 

(słów,gestów) 

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  

pedagog  
wychowawca  

 
wychowawca  
pielęgniarka  

wych.do.ż.w.r. 
wychowawca  

Pedagog  
 

wychowawca   
 

III g. 1. Interpretacja zachowań naszych i innych. 
2. Budowanie relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel. 
3. Czy dorośli chcą zawsze dla nas źle? 
4. Twoje plany na przyszłość. 
5. W jaki sposób mogę się włączyć w budowanie historii 

naszego kraju. 
6. Sytuacje ryzykowne – sztuka odmawiania. 
7. Narkotyki – zabawa, czy niebezpieczeństwo. 
8. Subkultury i sekty. 
9. Szacunek wśród rówieśników. 

wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  
wychowawca  

 
pedagog  

wychowawca  
pedagog  

wychowawca  
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TEMATYKA PEDAGOGIZACJI RODZICÓW 
 

Klasa  Tematyka spotkania Odpowiedzialni  
I-IV Stawianie granic w wychowaniu. Budowanie relacji z 

dzieckiem 
pracownik PPP w 

Kępnie 
V - IIIg Uświadomienie zagrożeń związanych z okresem dorastania. 

Prawidłowy rozwój i zaburzenia zdrowia psychicznego w 
okresie adolescencji. 

pracownik PPP w 
Kępnie 

I Współodpowiedzialność rodziny i szkoły za rozwój dziecka. 
 

wychowawca 

II Organizacja wolnego czasu dziecka. 
 

wychowawca 

III Nawyki żywieniowe. 
 

wychowawca 

IV Promocja zdrowego stylu życia – zapobieganie 
nikotynizmowi. 

wychowawca 

V Zagrożenia wynikające z kontaktu nieletnich z alkoholem. 
 

wychowawca 

VI Narkotyki – zagrożone jest również moje dziecko. 
 

wychowawca 

VII Konsekwencje prawne zachowań agresywnych młodzieży. 
 

wychowawca 

II g. Budowanie prawidłowych relacji z dziećmi w okresie 
dojrzewania. 

wychowawca 

III g.  Zagrożenia wynikające z kontaktu z używkami.  
 

wychowawca 
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ZAŁĄCZNIKI  

DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO 

 
 
1. Procedury postępowania pracowników 

Zespołu Szkół w Trzcinicy w sytuacjach 
zagrożenia kryzysowych 

2. Wyniki badań (szkolnych i ogólnopolskich) 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZCINICY 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

(załącznik do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,  
obowiązuje od 1 września 2017r.) 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590). 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. Nr 62, poz.558 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r., nr 7, poz. 58 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz.1229 z późn. 

zm.). 
6. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U z 2006r. nr 191, poz. 

1410). 
7. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. nr.11, 

poz.109 z późn. zm.). 
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz.209 z późn.zm.). 
10. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017r. poz. 59). 
12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

11.01.2017r. poz. 60). 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności 

(Dz.U z 1993r. nr 91, poz. 421). 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i 

właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006r. nr 191, poz. 1415). 
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 
z 2003r. Nr 26, poz. 226). 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 – tekst jednolity). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003r. Nr 21, poz. 94 z 
późn. zm.) 

18. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69). 

19. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie form i metod 
działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.  

 
 

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, profilaktyczne, edukację 
prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników szkoły. 
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Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie. 
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych 
 
I.              Dyrektor szkoły: 

1. Realizuje zadania wynikające ze Statutu Zespołu Szkół w Trzcinicy.  
2. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych.  
3.  Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji strategii.  
4. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona z 

zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców.  
 

II.           Nauczyciele i wychowawcy klas: 

1. Realizują zadania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym oraz w Planach 
Pracy Wychowawcy Klasowego.  

2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i 
zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na 
zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach opiekuńczych, kołach zainteresowań.  

3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, 
których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia.  

4.  Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki 
uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów podejmowania 
wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.  

5. Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami informując o 
szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem 
bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.  

6. Wychowawcy klas organizują szkolenia z rodzicami uczniów o charakterze 
profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki.  

7. Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań 
ryzykownych uczniów swojej klasy, sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych.  

8. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, szkolną 
pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i 
edukacji prozdrowotnej.  

 
III.        Pedagog szkolny: 

1. Zapewnia pomoc pedagogiczną dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem na 
terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom 
podejmującym zachowania ryzykowne.  

2.  Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety 
skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy 
kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z wychowawcami, 
nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).  
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3. Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, 
rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości 
środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia uczniów.  

4. Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały 
edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania uzależnieniom.  

5.  Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy 
(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc 
społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki 
leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą 
rodzinie, inne) młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom 
współuzależnionym.  

6. Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z 
wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu 
zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej 
wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form aktywności, 
rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.  

7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w 
zakresie rozwiązywania problemów młodzieży.  

8. Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach 
organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością.  

9. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami 
szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych 
młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach wymagających 
udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.   

 
IV.         Pielęgniarka szkolna: 

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga 
takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.  

2. Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.  
3.  Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń 

jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.  
4.  Współpracuje z pedagogiem szkolnym w sytuacjach kryzysowych, wymagających 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń ma 
problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.  

 
V.         Pracownicy administracji i obsługi szkoły: 

        Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na 
temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły 
(podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada 
substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy 
itp.). 
        Informują dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego, wychowawcę czy innego 
nauczyciela o każdej zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji 
pracownika szkoły.  
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VI. System jednolitego oddziaływania nauczycieli na zachowania uczniów 
 

1. Nauczyciele nie pozwalają uczniom zostać w klasie w czasie przerw międzylekcyjnych. Z 
wyjątkiem sytuacji, w których uczniowie otrzymali indywidualną zgodę nauczyciela (np. na 
wykonanie gazetki lub innych prac). 

2. Nauczyciele dbają, o to aby w czasie przerw:  
 uczniowie spędzali przerwę na korytarzu, gdzie jest ich klasa, 
 uczniowie nie biegali i nie bawili się w berka na korytarzach, na schodach i na łączniku 
 w okresie jesiennym i wiosennym (gdy wychodzimy na dwór) uczniowie starszych klas 
(od kl. IV) wychodzili na dwór głównym wejściem, 
 w okresie jesiennym i wiosennym (gdy wychodzimy na dwór) ze schodów z łącznika na 

salę gimnastyczną korzystali tylko uczniowie klas I-III przechodzący na plac wewnętrzny, 
 w okresie jesienno-zimowym (gdy nie wychodzimy na dwór) ze schodów z łącznika na 

salę gimnastyczną korzystali tylko uczniowie klas I-III przechodzący na zajęcia 
wychowania fizycznego, 

 z łącznika korzystali przede wszystkim uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 
 uczniowie oczekujący na w-f, nie przebywali na korytarzu obok sali gimnastycznej, 
 uczniowie oczekujący na autobus nie wychodzili poza teren szkoły (za furtkę). 

3. Nauczyciele pilnują, żeby uczniowie nie otwierali okien na oścież zarówno na korytarzu 
jak i w toaletach. 

4. Nauczyciele pilnują, aby uczniowie w czasie przerwy właściwie  korzystali z toalet (nie 
traktowali toalety jako miejsca spotkań towarzyskich). Nauczyciele zwracają uwagę, aby 
uczniowie korzystali z toalet na piętrach, gdzie mają swoje lekcje. 

5. Nauczyciele reagują zawsze gdy: 
 uczniowie używają wulgarnych słów (nauczyciel konsekwentnie wpisuje uwagę do 

zeszytu uwag), 
 uczniowie rzucają kredą w klasie lub na korytarzu (nauczyciel wpisuje uwagę), 

6. Każdy nauczyciel interweniuje na zaczepki i bójki wśród uczniów; wyjaśnia „na gorąco” 
zaistniałą sytuację. 

7. Nauczyciel przeprowadza (na gorąco) indywidualną rozmowę z uczniem, który naruszył 
normy społeczne. 

8. Wychowawcy wzywają rodziców do szkoły na rozmowy dotyczące złego zachowania ich 
dzieci. 

 
Strategia działań interwencyjnych 

 
Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole 

 
1. Wychowawca analizuje nieobecności i spóźnienia ucznia w szkole. 
2. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie pisemnego lub ustnego 

usprawiedliwienia rodziców/prawnych opiekunów. 
3. Rodzic ma obowiązek do usprawiedliwienia nieobecności ucznia pisemnie lub ustnie w ciągu 

tygodnia. 
4. Jeżeli uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione wychowawca kontaktuje się z rodzicami 

ucznia i zawiadamia o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia /bez względu na ilość 
godzin/. 
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5. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności ucznia od rodziców, wychowawca klasy 
wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przeprowadza rozmowę w celu 
wyjaśnienia przyczyny nieobecności dziecka w szkole. 

6. Wychowawca zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem. 
7. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się 

niepokojących faktów, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego z prośbą o interwencję w 
środowisku ucznia oraz zawiadamia policjanta dzielnicowego. 

 
Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole 
 

1. W przypadku zgłoszenia złego samopoczucia przez ucznia, wychowawca lub nauczyciel 
kieruje go do pielęgniarki szkolnej. W przypadku nieobecności pielęgniarki, uczeń udaje się 
do sekretariatu, celem poinformowania o zaistniałej sytuacji. 

2. Wychowawca lub pielęgniarka powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia, aby 
odebrali go ze szkoły lub ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia. 

3. Uczeń oczekuje na przyjazd rodziców w gabinecie pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego 
lub w sekretariacie. 

4. Jeśli stan ucznia wymaga pomocy lekarza, dyrektor lub pielęgniarka wzywa lekarza z 
pobliskiego ośrodka zdrowia lub pogotowie ratunkowe. 

5. Chorego ucznia ze szkoły może odebrać rodzic/opiekun prawny lub bliski członek rodziny (za 
zgodą rodziców/prawnych opiekunów). 

 
Procedura postępowania w przypadku zakłóceniu toku lekcji 

 
Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające 
normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do 
rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia 
nauczyciela). 
1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu 

szkoły i wynikających stąd konsekwencji. 
2. Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi. 
3. Jeżeli uczeń się nie uspokoi nauczyciel wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, informuje pedagoga lub dyrektora szkoły. 
4. Informuje o tym fakcie wychowawcę klasy. 
5. Wychowawca przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w 

zależności od popełnionego wykroczenia. 
6. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca 

powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 
7. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, wychowawca powiadamia pedagoga, 

dyrektora/wicedyrektora szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 
8. Wychowawca sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia i w dalszym ciągu obserwuje ucznia. 
9. Uczniowi proponowana jest pomoc ze strony pedagoga szkolnego. 
 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia 
 

1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając perswazji 
słownej lub fizycznej. 
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2. Powiadamia wychowawców uczniów o zdarzeniu. 
3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka 

zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie 
wniosków). 

4. Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 
poszkodowany), przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy. 

5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 
6. Wychowawca zgłasza sprawę do pedagoga szkolnego i dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
7. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/wicedyrektorem szkoły uzgadnia 

sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły. 
8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat 

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji. 
 

Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły 
 

1. Sprawę wyjaśnia - przeprowadza rozmowę - nauczyciel dyżurny lub nauczyciel, podczas zajęć 
którego doszło do zajścia. 

2. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy. 
3. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą - wyjaśnia okoliczności zajścia 

i szacuje straty. 
4. Wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły o zajściu, konsultuje z dyrektorem szkoły dalsze 

postępowanie. 
5. Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu dziecka, wzywa ich do szkoły i przekazuje 

rodzicom decyzję dyrektora szkoły o zadośćuczynieniu. 
6. Dyrektor szkoły decyduje o dalszym postępowaniu, w zależności od szkodliwości czynu 

/nakazuje naprawienie szkody lub pokrycie kosztów, a w szczególnych przypadkach 
powiadamia policję/. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 
dokumentacji wychowawcy. 

 
Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły 

 
1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfiskuje papierosy. 
2. Zawiadamia wychowawcę klasy. 
3. Wychowawca zawiadamia rodziców i pedagoga. 
4. Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania wobec ucznia, który jest pod wpływem alkoholu  
lub środka psychoaktywnego 

 
1. Wychowawca lub osoba interweniująca odizolowuje ucznia, ale nie pozostawia go samego 

(np. pozostawia go pod opieką pielęgniarki lub wzywa lekarza). 
2. Powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do natychmiastowego 

odebrania ucznia ze szkoły. 
3. Dyrektor zawiadamia policję i Sąd Rodzinny. 
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4. Uczeń i rodzice są kierowani przez pedagoga do odpowiednich instytucji. 
5. Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządza notatkę służbową. 
 

Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancję przypominającą narkotyk 
 

1. Nauczyciel zabezpiecza substancję do czasu przyjazdu policji. 
2. Powiadamia dyrektora szkoły i wzywa w trybie natychmiastowym rodziców/opiekunów 

ucznia. 
3. Pedagog bądź dyrektor próbuje ustalić od kogo uczeń nabył substancję. 
4. Dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję policji oraz informacje dotyczące zdarzenia. 
5. Z przeprowadzonych działań wychowawca lub pedagog sporządza notatkę służbową. 
 

Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły  
substancję przypominającą narkotyk 

 
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje 
(o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 
substancja należy. 

2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 
4. Po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i 

przekazuje informacje dotyczące zdarzenia. 
 

Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancję przypominającą narkotyk 

 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog,  dyrektor) 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. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 

3. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa 

4. W przypadku, gdy uczeń – pomimo wezwania – odmawia przekazania substancji i pokazania 
zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji.  

6. Wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję. 
7. Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze 

swoimi spostrzeżeniami. 
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Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja 
słowna 

 
1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu i 

powiadomienie wychowawcy. 
2. W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadomienie rodziców i pedagoga. 
3. Wychowawca i pedagog opracowują plan pracy z uczniem – kontrakt. 
4. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad kontraktu stosuje się system kar zawartych w 

statucie szkoły. 
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły 
 

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie 
potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w pierwszej 
kolejności powiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę, pielęgniarka powiadamia pogotowie 
ratunkowe. 

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca rodziców ucznia 
poszkodowanego. 

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia wychowawcę i 
pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki. 

5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrektorowi/wicedyrektorowi 
szkoły, sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 

6. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, w 
szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny. 

7. Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów. 
8. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
9. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły 
 

Uwaga: Uczeń na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły wartościowe przedmioty /telefon 
komórkowy, biżuteria, itp./ - szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe uczniów. 
1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, 

dyrektorowi lub pracownikowi szkoły. 
2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: 
- w przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między 

poszkodowanym a wychowawcą. 
- w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 

dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog. 
3. W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu stron zajścia i 

przeprowadza rozmowę z uczniami w obecności rodziców. 
4. Wychowawca lub pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad 

uczniem. 
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5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 
dokumentacji wychowawcy. 

6. W szczególnych przypadkach (dyrektor/wicedyrektor) powiadamiana jest Policja lub Sąd 
Rodzinny. 

 
Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji na terenie 

szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej 
 

1. Zgłoszenie zajścia zgłasza się do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy. 
2. Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły, pedagoga i rodziców 

uczniów obu stron zajścia. 
3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga, a następnie 

dyrektora/wicedyrektora szkoły i rodziców. 
4. Wychowawca powiadamia rodziców. 
5. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli  
(agresja słowna, wulgaryzmy) 

 
1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 
3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i następuje opracowanie planu pracy z uczniem, w 

porozumieniu z pedagogiem. 
4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia Policję. 
5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczycieli 
  

1. Powiadomienie dyrektora szkoły. 
2. Dyrektor powiadamia Policję. 
3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły. 
4. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej w 

dokumentacji wychowawcy. 
 

Procedura postępowania w sytuacji przemocy domowej 
 
1. Nauczyciel lub wychowawca, który podejrzewa, ze uczeń jest ofiarą przemocy domowej 

zawiadamia pedagoga oraz pielęgniarkę szkolną, która dyskretnie dokonuje oględzin ucznia. 
2. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem, a następnie z jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami/ w celu wyjaśnienia sytuacji. 
3. Jeżeli sygnały świadczące o przemocy powtarzają się, dyrektor i pedagog kontaktują się z 

GOPS lub Sadem Rodzinnym w celu zbadania środowiska ucznia. 
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4. Z przeprowadzonych oględzin pedagog sporządza notatkę służbową oraz wypełnia „Niebieską 
Kartę” część A. 

 
Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły 

 
1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 
2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie 

ewakuowanego odcinka. 
3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych. 
4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch 

rozpoczynają osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu zamykają 
osoby sprawne fizycznie. 

5. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji. 
6. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez okna. 
7. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpośrednio za nim znajdowały 

się osoby najsłabsze fizycznie, grupę zamykają odpowiedzialni uczniowie, którzy mogą, w 
razie potrzeby, wesprzeć słabszych. 

8. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi. 
9. Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz. 
10. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności. 
11. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby 

ratownicze. 
 

Procedura postępowania w przypadku pożaru w budynku szkoły 
 

1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i 
podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować 
wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz 
Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny (3 
długie dzwonki). 

4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 
5. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z 

procedurami 
6. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 
7. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 
8. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu prądu. 
9. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 
10. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem. 
11. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń. 
12. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas 

działaniach. 
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Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 
 

1. Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby 
zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora 
sanitarnego. 

1. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania. 
3. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty. 
4. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i 

uczniów. 
5. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy z SANEPID-em. 
6. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub 

pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 

Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego 
 
Wtargnięcie napastników do obiektu 
 
1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 
2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich 
przetrwania). 

3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem. 
4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne 

dla służb ratowniczych. 
5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 
- nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, 
- nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz 
zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

8. Po zakończeniu akcji: 
- sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku 

któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, 
- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 
- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 
 
Użycie broni palnej na terenie szkoły 
 
W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 
1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 
2. Staraj się uspokoić dzieci. 
3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 
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4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny 
ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 
UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. 

6. Po opanowaniu sytuacji: 
- upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 
- zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych 
- udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 
- w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji 

działania. 
- zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
 
Zagrożenie bombowe 
Symptomy wystąpienia zagrożenia: 
 
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o 
możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 
1. Zainteresowania i uwagi wymagają: 
- rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki 

przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane 
nietypowo do występującej pory roku, 

- samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach 
organizowania imprez i uroczystości). 

2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i 
wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. 

3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie 
służby - Policję. 

 
Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 
 
1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Urząd Gminy. 
2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami 
3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do 

którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten 
fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. 
Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane 
rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie 
sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. 

4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 
- ujawniony podejrzany przedmiot), 
- treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; 
- numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, 

adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego 
przedmiotu. 

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 
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Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 
bombowego: 
 
1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. 
2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 
pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie 
akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 
5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń 

służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem 
obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie 
zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w 
danej instytucji. 

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora 
oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i 
bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, 
nesesery itp.) 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne 
policji. 

 
Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”: 
 
1. Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji. 
2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego 

wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących 
w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, 
zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób. 

 
Informacja o podłożeniu bomby 
 
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 
- słuchaj uważnie, 
- zapamiętaj jak najwięcej, 
- jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje, 
- zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, 
- nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 
- jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer. 
- jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją 

Policji. 
2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 
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3. Zaalarmuj dyrektora szkoły 
4. Dyrektor dzwoni do Kuratorium Oświaty. 
5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 
6. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją 

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek 
itp. 

7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 
8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu prądu. 
9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 
10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym, 
11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu, 
12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 
 
Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 
 
1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 
2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 
3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 
4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 
5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 
7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu prądu. 
8. Otwórz okna i drzwi. 
9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 
10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 

komórkowych). 
11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 
 
Po wybuchu bomby: 
 
1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch. 
2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 
3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 
4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie 

ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do 

sytuacji. 
6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń 

 
Procedura postępowania w przypadku zabójstwa/samobójstwa/próby samobójstwa 

 
1. Natychmiast o zdarzeniu powiadomić dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
2. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe i przełożonych. 
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3. Pedagog powiadamia Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i organizuje we współpracy 
pomoc psychologiczną uczniom i nauczycielom. 

4. Dyrektor/wicedyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji. 
5. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomi się najbliższej 

rodziny. 
6. Dyrektor wyznacza osobę do jak najszybszego powiadomienia najbliższej rodziny o śmierci 

dziecka. Należy zrobić to twarzą w twarz, unikać telefonu lub poczty. 
7. Dyrektor w miarę możliwości organizuje pomoc i wsparcie rodzinie zmarłego, w razie 

potrzeby należy powiadomić pogotowie ratunkowe. 
8. Dyrektor organizuje pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej – udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu 
traumatycznych przeżyć. 

9. W przypadku próby samobójczej stosuje się obowiązujące procedury. 
10. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami. 
 

Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych 
 

Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to media są bardzo 
zainteresowane. Nie można ich lekceważyć, bo mają duży zasięg i dużą wiarygodność.  
1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami. 
2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły nie 

udziela wywiadów. 
3. Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wskazówek: 
- Mów pierwszy o złych wiadomościach. 
- Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz. 
- Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję. 
- Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą. 
- Analizuj dane. 
- Nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez. 
- Reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub 
głupotę. 
- Trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących 

informacji. 
- Pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma wizję wybrnięcia z niej. 
- Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina. 
- Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń. 
 

Procedura reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy 
 
Ujawnienie przypadku cyberprzemocy 
 
Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł. 
Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni 
uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. 
2. Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy, procedura interwencyjna powinna 
obejmować: 

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy; 
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 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia; 
 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy 

ucznia. 
 
Ustalenie okoliczności zdarzenia 
 
Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. 
1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 
2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i 

zaplanować dalsze postępowanie. 
3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 
4. Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na 

etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 
 
Zabezpieczenie dowodów 
 
1. 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. 

2. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 
(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 
z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog 
szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak również identyfikacji sprawcy warto 
korzystać z pomocy nauczyciela informatyki. 

 
Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy? 
 
• Telefon komórkowy  
 Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie, zarówno tekstowe jak i nagrane na pocztę 
głosową w pamięci telefonu. 
• Komunikatory 
 Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz 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 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 
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 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. 
 
Identyfikacja sprawcy 
 
Młodzi ludzie często mają złudne przekonanie, iż nowe technologie zapewniają im pełną 
anonimowość. Jak przekonują specjaliści, istnieje wiele sposobów identyfikacji źródła 
cyberprzemocy. Osoby zajmujące się ustalaniem okoliczności zajścia powinny mieć jednak 
świadomość, iż znalezienie miejsca pochodzenia materiału nie zawsze oznacza odnalezienie 
osoby, która jest za zdarzenie odpowiedzialna. 
 
1. Wielu sprawców cyberprzemocy posługuje się „skradzioną tożsamością” wykorzystując 

telefony innych uczniów, profile w serwisach społecznościowych, ich konta pocztowe, itp. do 
wysyłania wiadomości bądź zamieszczania krzywdzących materiałów. Trudności z 
wykryciem „cyberagresora” mogą pojawić się również w sytuacji, gdy materiał przesyłany 
jest między telefonami komórkowymi drogą bezprzewodową lub wiadomości tekstowe na 
telefon wysyłane są z bramki internetowej. 

2. Jak jednak pokazuje praktyka, w większości przypadków identyfikacja agresora nie jest zbyt 
trudna. Ofiary cyberprzemocy często potrafią wskazać sprawcę, który najczęściej okazuje się 
być kolegą ze szkoły, bądź przynajmniej mają przypuszczenie, kto może nim być. 

3. 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 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy 
bezwzględnie skontaktować się z policją. 

 
Co może pomóc w identyfikacji sprawcy? 
 
1. 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. 

2. Kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on nie tylko zablokować konto agresora lub 
usunąć szkodliwe treści, ale także podać dane sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie mogą 
być jednak udostępniane osobom prywatnym. Aby je pozyskać, konieczny jest kontakt z 
policją. 

3. Kontakt z operatorem 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. 

 
Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 
 
W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny 
pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających 
szczególnej uwagi, powinien podjąć dalsze działania: 
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1. Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 
 • celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad 

jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej; 
 • sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje 

żadnych form przemocy; 
 • należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 
 • sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci 

szkodliwych materiałów; 
 • ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary 

cyberprzemocy; 
 • jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z 

osobna, zaczynając od lidera grupy; 
 • nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 
 
2. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 
 • rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z 

materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez 
szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka; 

 • w miarę możliwości należy starać się pozyskać rodziców do współpracy i ustalić jej zasady; 
 • warto wspólnie z rodzicami opracować projekt kontraktu dla dziecka, określającego 

zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania 
przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie. 

 
3. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną:  
 • praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu 

konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy i postępowania ucznia, w tym sposobu 
korzystania z nowych technologii. 

 • jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona 
sprawcy na terenie szkoły; 

 • w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą 
rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

 
Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 
 
1. Cyberprzemoc powinna podlegać określonym w wewnętrznych przepisach szkoły sankcjom. 
Szkoła może tu stosować konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. 
Warto jednak rozszerzyć repertuar dostępnych środków, np. o czasowy zakaz korzystania ze 
szkolnej pracowni komputerowej w czasie wolnym, przynoszenia do szkoły akcesoriów 
elektronicznych (PSP, mp3), itp. 
 
2. Należy pamiętać, iż celem sankcji wobec sprawcy jest: 
 • zatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi; 
 • wzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy jaką spowodował i 

powstrzymanie przed podobnym zachowaniem w przyszłości; 
 • pokazanie społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana i że szkoła jest w 

stanie efektywnie zareagować w tego rodzaju sytuacji. 
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3. Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: 
 • rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie 

do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest 
wycofać materiał z Sieci, itp.; 

 • czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent; 
 • świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, 

że wyrządza krzywdę koledze (niektóre akty cyberprzemocy popełniane są nieświadomie lub z 
niewielką świadomością konsekwencji), jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej tożsamości, 
itp.; 

 • motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 
odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie; 

 • rodzaj rozpowszechnianego materiału. 
 
Działania wobec ofiary cyberprzemocy 
 
1. Wsparcie psychiczne 
 Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje 
pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie 
odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. 
 
Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 
 
 • Zapewnij go, że dobrze zrobił mówiąc Ci o tym, co się stało. 
 • Powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało. 
 • Powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego. 
 • Zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc 

uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 
 • Bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrępowanie, wstyd, 

lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 
2. Porada 
 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby 
zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do zwiększenia prześladowania. 
 
Poradź uczniowi, aby: 
 
 • Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony, itp. 
 • Nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je Tobie lub 

innej osobie dorosłej. 
 • Zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu e-

mail, numeru telefonu komórkowego, itp. 
 • Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się z 

nim kontaktować. 
 
3. Monitoring 
 • Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 
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 • Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani o problemie i 
otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca 
przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować 
rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga) 

 
Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie 
 
Podobnie profesjonalną opieką należy otoczyć świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu 
przebiegu zajścia. Osoby podejmujące działania interwencyjne muszą mieć świadomość 
skutków, jakie podejmowane działania niosą nie tylko dla ofiar, ale i świadków zdarzeń. 
1. Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narazić ich na zemstę i groźby ze strony sprawcy. 

Osoba, której uczeń zaufał informując o jakimkolwiek akcie przemocy, a więc także 
cyberprzemocy, ma obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie 
narazić świadka zgłaszającego problem. 

2. Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i poufnego 
postępowania. Występowaniu w roli świadka często towarzyszą dramatyczne przeżycia – 
uczniowie boją się, że sami również mogą stać się obiektem prześladowań, obawiają się 
etykiety „donosiciela”. Wobec takiego ucznia pedagog powinien wzbudzić swoim 
zachowaniem zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, wykazać zrozumienie i empatię. 

3. Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metoda wyjaśniania sprawy, 
czy ostentacyjne wywoływanie go z lekcji celem złożenia zeznań, ze względu na 
bezpieczeństwo i nie narażanie go na odwet ze strony agresora. Nie zadbanie o tego rodzaju 
podstawowe zasady bezpieczeństwa może sprawić, że następnym razem uczeń nie podejmie 
działań na rzecz obrony słabszych i pokrzywdzonych i nie zgłosi zagrażającego zdarzenia. 

 
Jak zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc: 
 
 1. Powiedz, że dobrze zrobił zgłaszając fakt przemocy. 
 2. Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi. 
 3. Zapewnij o swojej dyskrecji. 

 4. Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została zgłoszona na 
policję). 

 5. Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą. 
 6. Zadbaj o jego bezpieczeństwo nie upubliczniając jego udziału w sprawie. 
 
Sporządzenie dokumentacji z zajścia 
 
1. 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. 

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

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 
dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis, itp.). 
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Powiadomienie sądu rodzinnego 
 
Wiele przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji i 
powinno być rozwiązywane przy użyciu dostępnych szkole środków wychowawczych. Istnieją 
jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 
1. 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. 

2. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze 
(rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, 
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się 
do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

3. W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły 
zobowiązany jest zgłosić te fakty policji. 

 
 

 
 


