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ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM  IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI  
ROK SZKOLNY  2016/2017 

Profilaktyka jest zespołem świadomych i intencjonalnych działań opartych na wiedzy tym, jak wspierać zdrowie i jak zapobiegać zaburzeniom. 

Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w życiu człowieka, powodującym zaburzenia w jego funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym społecznym, 

obejmuje starania zmierzające do: 

 zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia dysfunkcji (profilaktyka pierwszorzędowa), 

 wykrycia wczesnych sygnałów negatywnych zjawisk i powstrzymania rozwoju dysfunkcji (profilaktyka drugorzędowa), 

 zapobiegania skutkom i minimalizowania wtórnych uszkodzeń związanych z dysfunkcją, 

 przeciwdziałania nawrotom zaburzeń (profilaktyka trzeciorzędowa – rehabilitacja). 

Strategia postępowania profilaktycznego obejmuje: 

1. wzmacnianie kompetencji ludzi niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania   w środowisku, 

2. organizowanie lub reorganizowanie otoczenia tak, aby sprzyjało ono rozwojowi. 

I . IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego, przeprowadzonych wywiadów wśród uczniów , nauczycieli i rodziców, przeprowadzonej 

analizie dokumentacji szkoły; zeszytów uwag, dziennika pedagoga szkolnego, indywidualnych kart uczniów,  zauważa się, że na terenie szkoły 

występują następujące problemy:  

-     uzależnienie od korzystania z telefonów, komputerów, gier komputerowych 

- nieposzanowanie  mienia 

- brak motywacji do nauki wielu uczniów oraz ich niskie potrzeby edukacyjne 
-     niska kultura języka  i zachowania w szkole przez niektórych uczniów  
- przemoc fizyczna i psychiczna 

- brak dyscypliny, niedostosowanie się do regulaminów szkolnych 
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-     słabe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

-     małe zaangażowanie części rodziców w sprawy wychowawcze dzieci. 
-      stosowanie przez uczniów używek  

- problem  niskiej  frekwencji uczniów w szkole  

 

II. REALIZATORZY  DZIAŁAŃ 

 Dyrektor Zespołu Szkół 

 Dyrektor ds.  wychowawczych i dydaktycznych 

 Pedagog szkolny 

 Wychowawcy i pozostali nauczyciele  

 Personel szkoły 

 Rodzice, Uczniowie 

 

III. OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ 

-   uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z urządzeń multimedialnych  

-    zmniejszenie zachowań agresywnych 

-   uczniowie  potrafią poradzić sobie w sytuacjach trudnych  

- coraz więcej uczniów jest w szkole akceptowanych i czuje się w niej lepiej 

- rodzice poznają sposoby przeciwdziałania trudnościom wychowawczym 

- uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych 

- uczniowie znają sposoby alternatywnego spędzania wolnego czasu i z nich korzystają 

- wzrost kultury języka i zachowania, poprawa dyscypliny uczniów, uczniowie dbają o minie szkolne 

- uczniowie potrafią dbać o własny organizm 

- nauczyciele szybko reagują na niepokojące symptomy zachowania dziecka 

- rodzice nabywają umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania rodziny i lepiej współpracują z nauczycielami 

- nauczyciele nie pozostają bezsilni w pracy z dzieckiem  przejawiającym zachowanie agresywne 

- nauczyciele w swoich działaniach profilaktycznych opierają się na skutecznych formach i metodach działań. 

- poprawa frekwencji uczniów 
 

IV. WSPÓŁPRACA 

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna 

 Pracownia Diagnozy i Terapii  LOBUS 

 ZOZ Sucha Beskidzka-Poradnia Zdrowia Psychicznego 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

 Sąd Rodzinny Wydział III Rodzinny i Nieletnich- Kuratorzy Sądowi, Asystenci rodzin 
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Miejska Świetlica Młodzieżowa 

 Miejska Biblioteka Publiczna  

 Miejski Ośrodek Kultury – Zamek 

 Pełnomocnik  Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom  

 Powiatowa Komenda Policji, Straż Miejska 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

V. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

- Wywiady z uczniami , nauczycielami, rodzicami, personelem szkoły 

- Obserwacje zachowania uczniów 

- Analiza dzienników, zeszytów uwag , wpisów pozytywnych i negatywnych 

- Wyniki ewaluacji realizacji programu profilaktyki, badanie wśród absolwentów kl. III gimnazjum 

- Analiza dokumentacji wychowawców i pedagoga 

- Kontakty z policją i sądem 

-     Analiza frekwencji uczniów 

Założenia programu są zgodne z: 

- Programem  wychowawczym szkoły 

- Statutem szkoły 

- Rządowym programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ,”Bezpieczna+” 

oraz z następującymi aktami prawnymi: 

 
 Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.).  

 Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, 

poz. 473).  

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 875 

 Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi 

zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).  

 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. 2011 nr 6 poz. 19 

 Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493).  

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach  Dz.U. 2013 poz. 532 

 Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

(Dz. U. Nr 26. z 2003 r., poz. 226).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2014 poz. 803 
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VI. DOKONANIE CAŁOŚCIOWEJ EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU    PROFILAKTYKI 

Po zakończeniu realizacji wyznaczonych zadań, dokonanie diagnozy  wybranych obszarów za pomocą : 

-ankiet dla uczniów 

-ankiet dla rodziców  

-ankiet dla nauczycieli 

-analiza dokumentacji szkolnej  

-obserwacji 

-rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami. 

 

VII. ELEMENTY PROGRAMU PROFILAKTYKI: 

- Harmonogram działań profilaktycznych. 

- Ogólna tematyka zajęć wychowawczych – załącznik nr 1 

- Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych i w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją – załącznik nr 2. 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH 

1.OBSZAR DZIAŁANIA: OPIEKA NAD UCZNIEM ROZPOCZYNAJĄCYM NAUKĘ - ADAPTACJA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Poznawanie ucznia , 

rozpoznawanie jego potrzeb dla 

lepszego rozwoju osobistego 

Bieżąca obserwacja zachowań ucznia podczas zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych –wszystkie klasy 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog Cały rok  

Wypełnienie Kart klasowych w celu dokonania diagnozy 

środowiska wych. szkoły i umożliwienie szybkiej pomocy 

uczniom z problemami –wszystkie klasy –planowanie form 

pomocy dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole 

Wychowawcy klas przekazują 

wypełnione Karty klasowe 

pedagogowi szkolnemu 

  Październik -  

każdego roku 

szkolnego 

 

Objecie ucznia pomocą  w sytuacji stwierdzenia 

problemów ucznia w nauce, z zachowaniem  lub 

zdiagnozowaniu szczególnych uzdolnień ucznia. 

Organizacja spotkania zespołu wychowawczego dla 

uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy,pedagog 

Cały rok szkolny  
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Wizyty w środowisku rodzinnym ucznia-  

w szczególności, gdy rodzice nie kontaktują się  

 z nauczycielami, nie uczestniczą w zebraniach. 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

W miarę potrzeb 

 

Objęcie pomocą  psychologiczno-

pedagogiczną uczniów z 

problemami w koncentracji uwagi, 

problemami adaptacyjnymi, 

nadpobudliwością, problemami 

emocjonalnymi - 

Indywidualna pomoc wychowawców, pedagoga. 

Udział w grupach socjoterapeutycznych, terapii 

psychologicznej itp. zgodnie z aktualnymi potrzebami 

(współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 

Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną, Pracownią 

diagnozy i terapii Lobus, ZOZ Sucha B.) 

 

Wych. klas, pedagog, rodzice Wg.potrzeb  

Prowadzenie z uczniami cyklu zajęć integracyjnych  

 

Wychowawcy klas 

pedagog 

Wrzesień-październik  

Organizacja wyjazdu integracyjnego –wycieczka 

uczniów klas I Gim. 

 

Wychowawcy klas wrzesień  

Rozwijanie pozytywnych postaw 

moralnych i społecznych uczniów. 

Pomaganie uczniom w 

pokonywaniu przeszkód. 

Zachęcanie do współpracy w 

zespole.  

Nauka zachowań asertywnych. 

Uczenie wyrażania uczuć i emocji. 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnego zdania.  

Rozwijanie umiejętności dążenia 

do wyznaczonego celu. 

 

REALIZACJA ZAGADNIEŃ SFER 

TEMATYCZNYCH-ZAŁĄCZNIK NR1  

Wychowawcy klas- w trakcie zajęć 

naucz. zintegrowanego, lekcje 

wychowawcze 

 

Cały rok szkolny  

Udział uczniów w programie profilaktycznym nt. 

tolerancji, radzenia sobie z emocjami , szacunku do 

innych, bezpiecznego zachowania się 

Wych. klas, pedagog W zależności od 

możliwości 

finansowych Rady 

Rodziców lub UM 

 

Wspomaganie rodziców w 

wychowawczej roli rodziny  

 

 

 

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami, 

prowadzenie mediacji  

Wychowawcy klas , nauczyciele, 

Pedagog szkolny, 

 

Spotkania 

wywiadowcze , 

indywidualne 

 

Przygotowanie prelekcji na tematy interesujące 

rodziców  

Wychowawcy klas,  pedagog 

szkolny, pozostali nauczyciele  

 

Spotkania 

wywiadowcze zgodnie 

z planem pracy szkoły 

 

Zwiększanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli, 

pracowników obsługi i rodziców 

Udział nauczycieli , rodziców w szkoleniu   Dyrektor, wychowawcy, pedagog we 

współpracy z pracownikami poradni 

psychologiczno - pedagogicznej 

listopad  
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2. OBSZAR DZIAŁANIA: ZAPEWNIENIE UCZNIOM  BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

 

Niwelowanie przejawów przemocy 

fizycznej i psychicznej wśród uczniów 

REALIZACJA ZAGADNIEŃ SFER 

TEMATYCZNYCH-ZAŁĄCZNIK nr 1 

Wychowawcy klas- lekcje 

wychowawcze ,ścieżki przedmiotowe  

Cały rok szkolny  

Zapoznanie nauczycieli, rodziców , uczniów z art. 

4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Wychowawcy na lekcjach wych. 

Zebraniach z rodzicami ,pedagog na 

zebraniu zespołu wychowawczego 

wrzesień  

 

Nauka uczniów metody trzech kroków; 

1.Jeśli ktoś Ci dokucza, robi coś co sprawia ci 

przykrość, to pierwsza rzecz, którą masz zrobić to 

powiedz;” Przestań, nie lubię tego!” 

2.Jeśli nadal ktoś Ci dokucza, przezywa, śmieje się 

z Ciebie  itp. –powiedz ; 

„Przestań, jeśli nie przestaniesz to powiem ; Pani, 

nauczycielowi…” 

3.Jeśli nadal nie zmieni zachowania, idź do 

nauczyciela i powiedz, podając  imię  osoby która 

ci dokucza , jak zachowuje się wobec Ciebie, że 

dwa razy go upominałeś i nie zmienił zachowania 

Zwróć  się do wychowawcy z prośbą o pomoc. 

 

 Po uzyskaniu takiej informacji wychowawca  

zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z 

dzieckiem i rodzicem oraz sporządzenia kontraktu. 

W przypadku braku zmiany zachowania należy 

podjąć kroki w celu zgłoszenia wniosku do sądu 

rodzinnego w związku z przejawami demoralizacji 

dziecka.  
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Przeprowadzenie  w kl.VI Programu 

profilaktycznego „Marek P” – cel; diagnoza  

i wczesna profilaktyka zagrożeń w kontekście 

problemów agresji i przemocy.  

Pedagog szkolny 

we współpracy z dyrekcją szkoły 

II semestr roku 

szkolnego 

 

Objęcie uczniów przejawiających zachowania 

agresywne indywidualną opieką wychowawcy 

klasy, pedagoga szkolnego- diagnoza przyczyn 

zachowań agresywnych. 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok szkolny  

Wykorzystanie MONITORINGU szkolnego do 

zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na 

przerwach i w okolicach szkoły – uświadomienie 

uczniom i rodzicom możliwości wykorzystania 

przez pracowników szkoły nagrań  monitoringu w 

celu ochrony uczniów ,zdiagnozowania 

niewłaściwych zachowań uczniów lub innych osób 

postronnych 

Wychowawcy klas  Na lekcjach 

wychowawczych , na 

zebraniach z rodzicami 

 

 Współpraca z instytucjami- kierowanie w celu 

diagnozy i prowadzenia terapii do odpowiednich 

specjalistów 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Cały rok szkolny  

Szybka reakcja  nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły na niewłaściwe zachowania 

uczniów-konsekwentne stosowanie systemu 

nagród i kar. 

 Stosowanie przez nauczycieli procedur 

postepowania w sytuacjach trudnych –

dopracowanie procedury w sytuacji agresji 

fizycznej lub psychicznej ze strony ucznia 

Wszyscy pracownicy szkoły 

 

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły  

Cały rok szkolny 

 

 

 

 Cały rok szkolny 
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Organizacja pomocy dla ofiar przemocy- 

indywidualne spotkania z wychowawcą 

pedagogiem szkolnym, psychologiem w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Pomoc zespołu 

interdyscyplinarnego 

Wychowawcy klas  

Pedagog szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

Współpraca pedagoga z Zespołem 

Interdyscyplinarnym działającym na terenie miasta 

Pedagog szkolny, wychowawcy Cały rok szkolny  

Przystąpienie szkoły do programu „Szkoła bez 

przemocy”,”Bezpieczna+”:Realizacja we 

wszystkich klasach programu „Bądź kumplem –

nie dokuczaj” 

dyrekcja, wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami 

szkolnego ABC ucznia,  

Kontynuacja realizacji  deklaracji bezpieczeństwa 

w kl.IV oraz I gimnazjum 

Pedagog, wychowawcy, dyrekcja,  

uczniowie, rodzice 

Wrzesień   

Wspieranie nauczycieli  i rodziców 

w pracy z uczniem przejawiającym 

przemoc słowną lub fizyczną. 

Pomoc nauczycielom  

w wypracowaniu skutecznych form pracy 

z tym uczniem. 

Zapoznanie nauczycieli, rodziców, uczniów  z 

Procedurami postępowania w sytuacjach 

kryzysowych- materiały na stronie internetowej 

szkoły i CIN 

wychowawcy , pedagog szkolny, 

nauczyciele,  

 

Wrzesień   

Systematyczne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela dyżurnego - zgodnie z regulaminem. 

Nauczyciele  

Dyrekcja szkoły 

 

Cały rok szkolny 

 

Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły nie 

pozostają obojętni na jakiekolwiek przejawy 

zachowań agresywnych. 

Pracownicy szkoły, nauczyciele Cały rok  

Udział nauczycieli SP i gimnazjum, rodziców  w 

warsztatach rozwijających umiejętności 

wychowawcze i komunikację 

Wychowawcy, pedagog szkolny 

we współpracy z PPP.  

I semestr roku 

szkolnego 
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Rozwijanie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli i rodziców poprzez publikacje na 

stronie szkoły dotyczące problemów 

wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania. 

Nauczyciele, pedagog Cały rok   

Współpraca z  sądem rodzinnym- zgłaszanie 

przypadków rażącego lub wielokrotnie 

powtarzającego się przypadku łamania norm 

społecznych przez ucznia lub ucznia zagrożonego 

demoralizacją 

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog W razie potrzeby  

Informowanie rodziców o nagannych przejawach 

zachowania uczniów  

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog Cały rok  

Systematyczne dokumentowanie prowadzonych 

działań  interwencyjnych-zapisy w dzienniku, 

notatki z rozmów , prowadzenie zapisów  w 

zeszycie uwag dotyczących nagannych zachowań 

uczniów 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog Cały rok  

 Organizowanie dla uczniów i rodziców spotkań z 

przedstawicielami policji oraz Sądu Wydziału 

Rodzinnego  i Nieletnich 

Dyrekcja,pedagog,wychowawcy grudzień  

Konkurs znajomości prawa szkolnego dla uczniów 

kl.IV-VI SP i gimnazjum (znajomość zapisów 

szkolnego ABC, Statutu –część dotycząca praw i 

obowiązków ucznia, zasad usprawiedliania 

nieobecności w szkole, zasady oceniania ,  w 

gimnazjum również Procedur postepowania szkoły 

w sytuacjach trudnych i  zagrożenia dziecka 

demoralizacją) 

Wychowawcy klas Październik-listopad  

Uczeń dba o bezpieczeństwo  swoje i 

innych 

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować 

zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 

nauczyciele Cały rok  
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Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zagrożeniu,niebezpieczeństwie; zna numery 

telefonów:pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej, policji oraz ogólnopolski  numer 

alarmowy 112. 

Wie, jak trzeba z niego korzystać 

Rozbudzanie w uczniach  przekonania o 

konieczności dbania o własne prawa-

zgłaszanie wszelkich niepokojących 

zachowań innych uczniów 

Rozbudzanie w uczniach i rodzicach 

przekonania o konieczności 

interweniowania i udzielenia pomocy 

poszkodowanemu  

-apele wychowawcze 

-godziny wychowawcze 

-dyskusja 

-rozmowy indywidualne  

 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

pedagog 

Na bieżąco  
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Zdobywanie przez uczniów umiejętności 

bezpiecznego korzystania z komputera.  

Uświadamianie zagrożeń wynikających z  

nieostrożnego korzystania z Internetu. 

Regulaminowe korzystanie z portali 

społecznościowych 

Realizacja konkursu dotyczącego bezpiecznego 

korzystania z internetu przez uczniów 

„Bezpiecznie tu i tam” w klasach I-VI SP 

Udział uczniów w specjalnych lekcjach 

informatyki i wychowawczych 

Klasa „O” serwis „Niecio” 

Udział uczniów kl. I-III SP w zajęciach 

„Sieciaki” 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-

sieciaki  oraz „Owce w sieci” 

http://fdn.pl/owce-w-sieci/ 
Udział uczniów kl.IV-VI  w programie 

profilaktycznym „”3,2,1 Internet”  

kl.I gimnazjum „Lekcja bezpieczeństwa” 

http://fdn.pl/lekcja-bezpieczenstwa-scenariusz-

zajec 

kl.II-III gimnazjum program „W sieci” 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-w-

sieci 

 

Naucz. informatyki, wychowawcy, 

pedagog 

 

W ramach lekcji 

wychowawczych , 

zajęć informatyki 

 

Kontynuacja korzystania z Procedury 

postępowania szkoły w sytuacjach trudnych 

oraz zapoznanie nauczycieli, rodziców i 

uczniów z postępowaniem pracowników szkoły  

wobec ujawnienia cyberprzemocy   

Pedagog, dyrektor szkoły, 

nauczyciele, rodzice, uczniowie 

wrzesień  

http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-sieciaki
http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-sieciaki
http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-w-sieci
http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-w-sieci
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Szkolenie dla rodziców na temat zagrożeń 

nieodpowiedzialnego  i niekontrolowanego 

korzystania z Internetu  przez dzieci- działanie w 

ramach realizowanego konkursu 

Publikowanie informacji na temat zagrożeń 

korzystania z internetu na stronie szkoły i 

biuletynie 

Wychowawcy, pedagog ,naucz. 

informatyki 

Październik-listopad 

 

Na bieżąco 

 

 

3. OBSZAR DZIAŁANIA: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ , TROSKA O ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Kształtowanie u uczniów postawy dbania 

o własne zdrowie . 

Uświadamianie znaczenia dbałości o 

własny organizm wolny od substancji 

uzależniających. 

 

 

REALIZACJA ZAGADNIEŃ  SFER 

TEMATYCZNYCH- ZAŁĄCZNIK nr1 

Wychowawcy klas - lekcje wych. 

 

Cały rok szkolny  

Udział uczniów klas I Gim.w programie 

profilaktyki uzależnień 

Klasy II,III oraz rodzice i wychowawcy- udział w 

programie Archipelag skarbów 

 

Pedagog, wych. klas I sem. roku szkolnego  

Przeprowadzenie dla uczniów klas II Gimnazjum 

programu profilaktycznego „Impreza”- cele 

programu : głęboka profilaktyka antyalkoholowa 

lub/ i antynarkotykowa 

Pedagog szkolny we współpracy                  

z dyrekcją szkoły i organem 

prowadzącym 

I semestr roku 

szkolnego 

 

Udział uczniów klas I-III, IV-VI w spektaklach 

profilaktycznych dotyczących profilaktyki 

stosowania szkodliwych substancji.  

Nauczyciele, pedagog szkolny 

 

 

maj 

 

Konkurs  plastyczny dotyczący zdrowego stylu 

życia  wolnego od używek I-III,IV-VI, gimnazjum 

Nauczyciele plastyki,wychowawcy  listopad  
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Poszerzanie wiedzy rodziców na temat 

środków uzależniających. 

Uświadomienie rodzicom przyczyn 

wczesnego sięgania po substancje 

uzależniające i zasad domowej 

profilaktyki.   

Odwoływanie się w procesie dydaktyczno-

wychowawczym do haseł i skojarzeń 

przekazanych uczniom podczas udziału w 

programie Archipelag Skarbów w ubiegłym 

roku 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog Cały rok  

Poszerzanie wiedzy nauczycieli o 

zasadach i prowadzeniu skutecznej 

profilaktyki . 

 

 

Współudział i współdziałanie nauczycieli 

w działaniach profilaktycznych na terenie 

szkoły. 

Przekazywanie informacji na Radzie 

Pedagogicznej, podczas spotkań zespołów 

wychowawczych, artykuły informacyjne na stronie 

szkoły 

Organizacja spotkań z pracownikami PPP 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele Cały rok 

 

 

 

 

Wypełnienie Kart Klasowych w celu możliwości 

zdiagnozowania środowiska wychowawczego  

 i szybkiej organizacji pomocy dla uczniów 

podwyższonego i wysokiego ryzyka uzależnień. 

Planowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów na podstawie 

rozeznanych potrzeb 

 

 

Wychowawcy klas przekazują 

wypełnione karty pedagogowi 

szkolnemu 

 

 

październik  

 

 

W razie konieczności kierowanie uczniów do 

poradni specjalistycznych. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok 

 

Wspieranie rodziców w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków rodzicielskich i  

jego znaczenia w profilaktyce uzależnień i 

Spotkanie rodziców klas I Gimnazjum z 

pracownikiem PPP 

 

 

Pedagog szkolny 

 

Marzec 
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agresji. 

Uświadamianie uczniom i rodzicom istoty 

tradycji i więzi rodzinnych w 

zapobieganiu sięganiu przez młodzież po 

używki. 

Indywidualne poradnictwo dla rodziców 

wszystkich uczniów. 

Wychowawcy i nauczyciele 

Dyrekcja szkoły , Pedagog szkolny 

 

Cały rok 

 

 

Uświadamianie uczniom 

odpowiedzialności za swoje zachowanie i 

konsekwencji łamania prawa. 

 

 Spotkanie uczniów klas I  Gimnazjum  

z pracownikiem Komendy Policji -

odpowiedzialność za własne czyny,  prawo 

narkotykowe 

 

Pedagog szkolny w e współpracy z 

dyrekcją szkoły 

 

Październik  

 

Zapoznanie uczniów z obowiązkami i prawami 

ucznia; 

-systemem gradacji kar-kl. IV-VI, gim. 

 -zapisy statutu szkoły w dostosowanej formie 

kl. III, IV-VI i gim  

-szkolnego ABC –kl. IV-VI i gim. 

-systemem oceniania zachowania ucznia -  IV-VI  

i gim. 

-deklaracji współpracy –SP,IV,I gimnazjum 

 

 

Wychowawcy klas  

 

Wrzesień 

Przypominanie w razie 

konieczności 

 

 

4. OBSZAR DZIAŁANIA: POPRAWA FREKWENCJI I PUNKTUALNOŚCI UCZNIÓW 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 
 

Rozwijanie poczucia systematycznego 

uczestnictwa w zajęciach  

i punktualności 

 

Kontynuacja stosowania  procedury zwalniania się 

ucznia w trakcie zajęć. Ograniczenie 

częstotliwości niezasadnych zwolnień. 

 

 

Uczniowie, rodzice, wychowawcy 

 

 

 

Cały rok  

Zapoznawanie innych nauczycieli przez  

wychowawców klas, których frekwencja uczniów  

za ubiegły semestr była wysoka z działaniami jakie 

podejmowali w celu jej osiągnięcia. 

Wychowawcy klas z wysoką 

frekwencją 
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Systematyczna kontrola  nieobecności uczniów na 

zajęciach-dziennik kontroli elektronicznej-

powiadamianie pedagoga  i dyrekcji o uczniach 

opuszczających znaczną ilość godzin 

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, 

pedagog, rodzice 

Na bieżąco  

Założenie zeszytu kontroli obecności dla uczniów 

z liczną absencją- każdy nauczyciel potwierdza 

obecność ucznia wpisem do zeszytu jego obecność 

na lekcji. Rodzic zobowiązany jest do codziennego 

pisemnego potwierdzenia wpisów za każdy dzień. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, 

pedagog, rodzice 

 

Na bieżąco w razie 

potrzeb 

 

Bieżące informowanie rodziców                                    

o nieuzasadnionej nieobecności ucznia w szkole, 

informowanie o spóźnieniach  

Wychowawcy, pedagog Na bieżąco  

Uwrażliwienie nauczycieli na stałą i  uczciwą 

kontrolę nieobecności uczniów na zajęciach-

wychowawcy respektują i usprawiedliwiają 

nieobecność ucznia w szkole tylko z ważnej, 

uzasadnionej w zwolnieniu przyczyny.  

Zdecydowanie należy ograniczyć ilość zwolnień 

uczniów w trakcie zajęć.  

Wychowawcy ,dyrekcja Na bieżąco  

Kierowanie informacji do dyrekcji oraz pedagoga 

w przypadkach stwierdzenia narastającej i 

nieuzasadnionej absencji ucznia w szkole 

 

wychowawcy 

 

W razie potrzeby 

 

Nagradzanie uczniów za wzorowe wywiązywanie 

się z obowiązków, wysoką frekwencję, 

punktualność, terminowe usprawiedliwianie 

absencji. 

Wychowawcy, W ciągu roku –nagrody 

na zakończenie roku 

 

Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów 

wagarujących i niepunktualnych- odzwierciedlenie 

absencji w ocenie   z zachowania 

Wychowawcy, dyrekcja Na bieżąco  
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Uświadamianie uczniom i rodzicom konieczności 

systematycznego uczestnictwa na zajęciach 

wychowawcy Lekcje wychowawcze   

wywiadówki 

 

Uświadamianie uczniom i rodzicom prawnych i 

statutowych konsekwencji nie wywiązywania się z 

obowiązku szkolnego 

wychowawcy Wrzesień                     

Na bieżąco –lekcje 

wychowawcze, 

wywiadówki 

 

Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn 

nieobecności w szkole 

Wychowawcy, pedagog Na bieżąco  

 
Budowanie samoświadomości oraz zachowań 
prospołecznych wśród uczniów, jako środka 
zapobiegającego zjawisku wagarów. 

Podejmowanie tematyki wagarów na lekcjach 
wychowawczych i w czasie spotkań z rodzicami-
uświadamianie negatywnych skutków wagarów 

Poradnictwo indywidualne dla uczniów. 

Stały monitoring uczniów zagrożonych wagarami. 

Współpraca z Policją i PPP: 

a) kierowanie uczniów z dużą  absencją na badania 
do PPP, 

b)w sytuacjach zagrożenia demoralizacją kontakt z 

Policją i Sądem rodzinnym organizowanie dla 

uczniów (po poinformowaniu i z udziałem 

rodziców) rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych                        

z policjantem ds. nieletnich , współpraca z 

dzielnicowymi zgłaszanie przypadków dłuższej 

nieuzasadnionej nieobecności ucznia w szkole.  

c)Zaznajomienie rodziców z niepokojąco 
narastającym zjawiskiem awersji szkolnej                  

Wychowawcy 

pedagog 

Na bieżąco w razie 

konieczności  podjęcia 

działań 
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i wagarów we współczesnej szkole 

d)Zaznajomienie rodziców z Programem 
Profilaktycznym Szkoły oraz procedurami działania w 
przypadku uczniów wagarujących –podczas 
wywiadówek z rodzicami, poprzez stronę 
internetową szkoły. 

e)Poradnictwo indywidualne dla rodziców. 

f)Kierowanie informacji do placówek 

wspierających pracę szkoły (poradnictwo dla 

rodziców): PPP, PCPR, opieka społeczna i inne. 

 

5. OBSZAR DZIAŁANIA: POPRAWA KULTURY  ZACHOWANIA I JĘZYKA 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 
 

Wypracowywanie u uczniów pozytywnych 

zachowań  

Zmniejszanie ilości wulgaryzmów 

 

Systematyczna dbałość o dyscyplinę na 

zajęciach. 

Udział uczniów w lekcjach wychowawczych 

pt.”Dobre pierwsze wrażenie” dotyczących 

kulturalnego zachowania się.                                

Zwrócenie szczególnej uwagi na elementy savoir 

vivre jak powitanie-co symbolizuje, jakie ma 

znaczenie dla ludzi-jest okazaniem szacunku, 

może być początkiem rozmowy                     z 

powitaną osobą. -Witamy się wyciągając ręce z 

kieszeni, zasady  powitania przez podanie ręki, 

Omówienie z uczniami ich odczuć wrażeń w 

sytuacji, gdy ktoś ich przywita, powie cześć, poda 

rękę, uśmiechnie się do nich .  

Wszyscy wychowawcy  Cały rok szkolny  

Wybranie w klasach VI oraz kl.I,II,III 

koordynatorów ds. mediacji i 

bezpieczeństwa:przygotowanie uczniów do roli 

mediatorów . Comiesięczne spotkania z 

koordynatorami ,przedstawienie w formie raportu 

informacji o sytuacji w klasie :osoby zagrażające 

Wychowawcy,pedagog , dyr. ds. 

wychowawczych  

Cały rok szkolny 
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innym , sytuacje, miejsca niebezpieczne w szkole  

Pedagogizacja rodziców podczas zebrań 

wywiadowczych na temat znaczenia zasad savoir 

vivre w życiu codziennym, wpływu na 

postrzeganie osób umiejących stosować zasady 

kultury, znaczenia tych umiejętności na  

późniejszych etapach życia człowieka : 

poszukiwanie pracy, relacje z pracownikami w 

zakładzie pracy itp. 

Wychowawcy, pedagog Zebrania wywiadowcze  

Konkurs literacki  dla uczniów o tematyce kultury 

zachowania, języka-kl. IV-VI, gimnazjum 

Nauczyciele poloniści,  pedagog 

szkolny 

Maj   

Nauczyciel dba o ład i odpowiednią dyscyplinę 

podczas zajęć – w przypadku braku możliwości 

uzyskania dyscypliny informuje wychowawcę , 

pedagoga szkolnego ,dyrektora . 

Wszyscy nauczyciele  Cały rok  

Zapoznanie uczniów , rodziców  z systemem 

oceniania zachowania , gradacji kar, oceniania 

zachowania ucznia ściśle wg. WSO i innymi 

dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa, 

zachowania (deklaracja współpracy kl. I SP, IV-VI 

i gim. ABC ucznia ) 

Wychowawcy klas  Wrzesień  

Organizacja spotkań Zespołu Wychowawczego. 

Omawianie najistotniejszych problemów 

wychowawczych szkoły, szukanie skutecznych 

rozwiązań 

Nauczyciele, pedagog  Raz w miesiącu 

lub                                                        

w razie konieczności 

 

Systematyczność w prowadzeniu zapisów 

pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów 

przez wychowawców, nauczycieli  

nauczyciele Cały rok  
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Organizowanie  spotkań na apelach                                 

z poszczególnymi grupami wiekowymi 

poświęconych omówieniu aktualnych spraw 

wychowawczych, przekazaniu wskazówek do 

wprowadzenia zmian i poprawy sytuacji 

wychowawczej szkoły przez samych uczniów. 

Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja 

szkoły, 

 

 

Raz w miesiącu  

 Zapewnienie uczniom alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor 

szkoły, rodzice, uczniowie 

  

Przekazywanie informacji o organizacji na terenie 

miasta imprez dla dzieci i młodzieży . 

Organizacja na terenie szkoły zajęć 

pozalekcyjnych, kółek zainteresowań. Zachęcanie 

uczniów do udziału w nich. 

Promocja wśród uczniów oferty Świetlicy 

Młodzieżowej, Domu Kultury, zachęcanie do 

korzystanie z świetlicy lub biblioteki szkolnej. 

Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach 

sportowych, poszerzenie oferty zajęć, 

uświadamianie korzyści z udziału w zajęciach  

sportowych. 

 

Zwracanie szczególnej uwagi przez nauczycieli na 

kulturalne zachowanie się uczniów podczas zajęć  

 

lekcyjnych; uczniowie po dzwonku na zajęcia 

punktualnie ustawiają się przy wejściu do klasy / 

nauczyciel zwraca uwagę na prawidłową postawę 

uczniów/ 

Nauczyciel zwraca uwagę na ład, dyscyplinę                     

i bezpieczeństwo i porządek  w Sali podczas 

prowadzonych zajęć-   w przypadku braku 

możliwości utrzymania odpowiedniej dyscypliny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

 

Cały rok 
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informuje o fakcie dyrekcję i pedagoga szkolnego. 

 

 Przestrzeganie przez uczniów zapisów Statutu 

dotyczącego odpowiedzialnego i właściwego 

używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w szkole .  

Kontynuacja zakazu korzystania z telefonów 

podczas zajęć (telefony i inne urządzenia 

multimedialne znajdują się w tornistrze oraz 

korzystania ze słuchawek podczas przerw. 

uczniowie, rodzice ,Wychowawcy, 

nauczyciele 

Cały rok  

Udział uczniów w spektaklach, przedstawieniach  

teatralnych, apelach szkolnych itp.  uwrażliwianie 

na  poprawne , kulturalne wyrażanie się, 

kształtowanie słownictwa 

Wychowawcy, nauczyciele Cały rok  

Informowanie uczniów o zasadach bezpiecznego 

zachowania się w czasie lekcji i przerw we 

wszystkich miejscach w szkole –sale lekcyjne, 

korytarze, klatki schodowe, łazienki, szatnia, 

stołówka, boisko szkolne, sale WF- obejście 

szkoły ze wszystkimi uczniami-zaznajomienie z 

regulaminami zachowania w poszczególnych 

miejscach. 

Zapoznanie uczniów z rejonami po  których mogą 

się przemieszczać i przebywać w czasie przerw . 

Omówienie  ze wszystkimi uczniami zasad 

korzystania z łazienek- utworzenie przez uczniów 

regulaminu korzystania łazienek z 

uwzględnieniem dbałości o; gaszenie światła , 

oszczędne korzystanie z papieru toaletowego, 

spłukiwanie wody po skorzystaniu z ubikacji, 

Wychowawcy klas , uczniowie, 

nauczyciele 

Wrzesień  oraz w razie 

konieczności w ciągu 

roku szkolnego 
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umyciu rąk, zakręcanie wody. 

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji                    

o korzystaniu ze stołówki przez odpowiednie 

grupy wiekowej  wyłącznie   w wyznaczonych 

godzinach. I długa przerwa –obiad Szkoła 

Podstawowa    II długa przerwa –obiad dla 

Gimnazjum 

-Udział szkoły w Programie „Szkoła bez 

przemocy” 

Realizacja „Deklaracji współpracy ” dla uczniów i 

rodziców IV i I gim. 

Zapoznanie uczniów ze  szkolnym ABC ucznia 

regulującego zasady zachowania i bezpieczeństwa 

w szkole – kl.IV-VI, gim.-zebranie podpisów 

potwierdzających zapoznanie się z dokumentem 

 

 

 

6. OBSZAR DZIAŁANIA:  PPRREEOORRIIEENNTTAACCJJAA  ZZAAWWOODDOOWWAA  

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI  

 

 

Przygotowanie ucznia do wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

Realizacja zagadnień zawartych w Szkolnym 

programie doradztwa zawodowego 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog Cały rok szk.  
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Uczeń zna zasady rekrutacji do szkół 

średnich. 

 

 

Udział uczniów w programie Festiwal zawodów 

w Małopolsce. Wyjazd uczniów klas II,III na 

Targi Edukacyjne. 

Pedagog, wychowawcy Zgodnie z terminem 

organizatora Targów 

 

Podejmowanie działań do wdrażanie programu 

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w 

małopolsce 

Pedagog, UM w Suchej Beskidzkiej Zgodnie z zaleceniami 

koordynatora programu 

Urząd Marszałkowski 

Miasta Krakowa 

 

Przeprowadzenie cyklu zajęć  mających na celu: 

-Wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu 

własnych uzdolnień i zainteresowań w celu 

świadomego wyboru zawodu oraz odpowiedniego 

typu szkół ponadgimnazjalnych - wszystkie klasy 

-Kształcenie wśród młodzieży umiejętności 

planowania   kariery zawodowej,  podejmowania 

decyzji, poruszania się po rynku pracy-klasy 

gimnazjalne  

-Zdobywanie informacji o  wielu zawodach, 

typach szkół i poziomach kształcenia,   zasadach 

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,  

zapotrzebowaniu danego   zawodu na rynku 

pracy-klasy gimnazjalne  

wychowawcy klas cały rok  

Poznawanie pracy  punktów usługowych, 

poznawanie miejsc użyteczności publicznej, 

poznawanie pracy w zakładach produkcyjnych, 

nazywanie zawodów, poznawanie narzędzi pracy        

i określenie wykonywanych prac – „O” klasy I-VI SP 

 

wychowawcy , pedagog szkolny, 

uczniowie 

 

Cały rok 

  

    



 23 

Prowadzenie gazetki ściennej z bieżącymi 

informacjami dotyczącymi szkół   

ponadgimnazjalnych w naszym regionie 

 

 

Organizowanie  dla rodziców i uczniów spotkań   

z przedstawicielami szkół-klasy I-III gimnazjum 

pedagog, wychowawcy ,Dyrektor II semestr roku 

szkolnego 

 

Udział uczniów w ”Dniach otwartych” 

organizowanych przez szkoły średnie –klasy III 

gimnazjum 

Uczniowie, rodzice wychowawcy,   

kwiecień 

 

Udział uczniów klas II i III w warsztatach 

preorientacji zawodowej  

Dyrekcja, pedagog  

Styczeń 

   

 Współpraca z doradcą zawodowym z PPP oraz 

Powiatowym Urzędzie Pracy – organizacja 

spotkania dla klas II i III gimnazjum 

Pedagog, wychowawcy  

II semestr 

 

Organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami 

różnych zawodów  

                                                     

Wychowawcy, pedagog szkolny 

 

cały rok 

  

Nauka pisania CV –klasy III gimnazjum Nauczyciele j. polskiego  II semestr  
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7.OBSZAR DZIAŁANIA:  ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ   NA RZECZ   PROPAGOWANIA   ZDROWEGO   TRYBU   ŻYCIA  

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie. 

Uczeń zna i stosuje zasady 

zdrowego odżywiania. 

 

Kształtowanie nawyków 

zdrowego stylu życia. 

 

Uświadomienie zagrożeń z wad 

postawy 
 

Uwrażliwienie uczniów na skutki 

różnych niebezpiecznych sytuacji. 

 

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów. Stosowanie  przerw śródlekcyjnych.  

 

 

- dyrektor 

- pedagog 

- wychowawcy 

-nauczyciele 

-instytucje 

wspomagające 

-konserwator 

- nauczyciele świetlicy 

- pielęgniarka 

 

Według 

kalendarza 

imprez. 

Zgodnie z 

założonymi 

celami 

 

 

 

 

Pogadanki w klasach na temat zdrowego żywienia. Akcje 

promocyjne. 

 
 

Wyjścia na basen, wycieczki, biwaki, zajęcia na świeżym powietrzu 
-promowanie zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego 

 

Uczeń umie rozsądnie 

gospodarować czasem 

wolnym. 

Zna sposoby aktywnego 

spędzania czasu. 

 

Pogadanki. 

Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. 

Wycieczki szkolne 

 

-wychowawcy 

-nauczyciele 

 

Dzień Sportu, 

zawody 

sportowe 
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Uczeń zna i stosuje zasady 

higieny osobistej. 

Wie w jakiej pozycji powinien 

jeść, odrabiać lekcje, czytać itp. 

 

Rozmowa z pielęgniarką. 

Kontrole higieny uczniów. 

Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka.  

Realizacja Programu  „Trzymaj  formę”  
Realizacja Programu „Szkoła Promująca  Zdrowie”  

Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania o higienę jamy 

ustnej. 

Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór. 

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała. 

 

-wychowawcy 
-nauczyciele 

-pielęgniarka 

 

Listopad 
 

Cały rok  

 

Uczeń wie jak należy dbać 

o higienę, aby się nie zarazić 

chorobami, co powinien zrobić 

gdy będzie miał kontakt 

bezpośredni z chorym. Wie czym 

różni się grypa sezonowa od 

AH1N1 .Wie jakie są objawy 

grypy 

Pogadanka na temat 

prowadzenia zdrowego trybu życia, 

Rozmowa na temat co to jest grypa sezonowa oraz AH1 NI, 

prezentacja wirusa grypy, przekazanie informacji na temat higieny, 

-wychowawcy 

-pielęgniarka 

listopad (co 

roku) 

 

Zna podstawowe zasady 

racjonalnego odżywiania się. 

Wie jakie znaczenie dla zdrowia ma 

właściwe odżywianie się i 

aktywność fizyczna. 

Wymienia zasady prawidłowego 

odżywiania się i stosuje je. 

Dokonuje pomiarów wysokości i 

masy ciała oraz z pomocą 

nauczyciela interpretuje ich wyniki. 

Wyjaśnia, dlaczego należy stosować 

dietę zróżnicowaną i dostosowaną 

do potrzeb organizmu (wiek, stan 

Pogadanki, prezentacje multimedialne. Realizacja Projektów 

Edukacyjnych przez uczniów i prezentacja ich na forum. 

Udział uczniów i nauczycieli w programach promujących 

zdrowy styl życia 
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zdrowia, tryb życia i aktywność 

fizyczna, pora roku itp.) oraz 

podaje korzyści z prawidłowego 

odżywiania się. 

Oblicza indeks masy ciała oraz 

przedstawia i analizuje 

konsekwencje zdrowotne 

niewłaściwego odżywiania (otyłość 

lub niedowaga oraz ich następstwa). 
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8. OBSZAR DZIAŁANIA:  PODEJMOWANIE  DZIAŁAŃ  MAJĄCYCH  NA  CELU  WZMOCNIENIE   MOTYWACJI   DO    WŁASNEGO  ROZWOJU  

 

CELE  PROGRAMU ZADANIA I FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Uczeń rozwija swoje 

zainteresowania.  

Uczeń bierze udział w konkursach              

i przeglądach twórczości. 

Organizowanie kół zainteresowań.  

Angażowanie uczniów do udziału w konkursach.  

Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci. 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

Cały rok  

Uczeń rozumie i dostrzega sens bycia 

wartościowym człowiekiem. 

Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i Wielkich 

Polaków 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

Cały rok  

Uczeń uzupełnia braki                              

w wiadomościach i umiejętnościach. 

Uczeń korzysta z pomocy logopedy, 

pedagoga, psychologa. Rodzice 

współpracują z nauczycielami w 

przezwyciężaniu indywidualnych 

trudności uczniów.  

 

Organizowanie zespołów wyrównawczych.  

Objęcie uczniów opieką logopedyczną, pedagogiczną i 

psychologiczną. 

 Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów 

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole-  

dyrekcja 

nauczyciele prowadzący 

zespoły 

pedagog 

rodzice 

 

Cały rok 
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   Załącznik nr 1 do Programu Profilaktyki Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II   w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2012/13 

Sfery tematyczne w szkole podstawowej (I i II etap kształcenia) 

1. Jestem sobą 

2. Ja i rodzina 

3. Ja i koledzy 

4. Ja i świat 

Realizowanie tematyki 

dotyczącej uczuć, 

asertywności, emocji, 

empatii. 

Kształcenie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem. 
 

 

 

 

Uczeń umie wyrazić  i nazwać uczucia i emocje. 

Uczeń radzi sobie ze stresem. 
 

Kształtowanie  wśród uczniów postawy empatii wobec osób 

niepełnosprawnych. 

Integrowanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi 

wychowawcy 

pedagog 
 

wszyscy naucz. 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Uczeń bierze udział                                

w konkursach, olimpiadach, 

zawodach itp.  i wykazuje się 

umiejętnościami wykraczającymi 

poza program nauczania. 

Udział uczniów w konkursach  oraz zawodach, programach                        

i projektach szkolnych i pozaszkolnych. 
 

Nauczyciele wspomagają uczniów w przygotowaniu się do konkursów, 

olimpiad ,zawodów , konkursów itp.  

Wszyscy  nauczyciele, 

rodzice, uczniowie  

  

Cały rok 

szkolny 
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Sfery tematyczne w gimnazjum (III etap kształcenia) 

 

I  MY I ONI [ Relacje międzyludzkie] 

1. Właściwa komunikacja i przekaz 

2. Integracja 

3. Konflikty i problemy 

 

 II ŚWIAT I MY [Zagrożenia współczesnego świata] 

1. Uzależnienia (nikotyna, alkohol, narkotyki) 

2. Agresja i przemoc 

3. Zagrożenia cywilizacyjne (bezrobocie, sekty, przestępczość, internet, wypadki, prostytucja, molestowanie itp.) 

4. Ochrona życia i zdrowia. 

 

Zagadnienia i treści programowe do wyboru przewidywane do realizacji  w I i II  etapie kształcenia  - kl. 0-III SP  oraz kl. IV-VI SP 

I „Jestem sobą” 

1) Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć i emocji.  

2) Troska o zdrowie (higiena, odpowiedni ubiór, uprawianie sportu, bezpieczne zabawy). 

3) Chcę być asertywny 

4) Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

5) Uświadomienie swoich mocnych i słabych stron. 

6) Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

7) Zdobywanie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach. 

8) Odpowiedzialność za słowo i czyn (konsekwencje swojego zachowania). 

9) Jak radzić sobie ze stresem. 

II „Ja i rodzina” 

1) Rola, jaką pełni dziecko w rodzinie, znaczenie rodziny 

2) Wzajemne relacje i pomoc w rodzinie.  
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3) Radzenie sobie i zapobieganie przemocy domowej-gdzie szukać pomocy 

4) Konflikt międzypokoleniowy – jak poprawić relacje z rodzicami. 

5) Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów w rodzinie 

III „Ja i koledzy” 

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

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

3) Tolerancja dla inności. 

4) Różnice w zachowaniu i odczuwaniu chłopców i dziewcząt. 

5) Umiem sobie poradzić z naciskiem grupy 

6) Uświadomienie istnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

7) Popularyzacja form grzecznościowych.. 

8) Doskonalenie sztuki mediacji i negocjacji. 

9) Moje miejsce w grupie rówieśniczej. 

10) Uświadamianie cech dobrego kolegi, przyjaciela 

11) Plotki i konflikty – przyczyny i skutki 

12) W kręgu rówieśników – przyjaźń i koleżeństwo. 

13) Jak sobie radzić z agresją wobec rówieśników 

IV „Ja i świat” 

1) Hasło „OBCY” – jak radzić sobie w kontaktach z obcymi i w sytuacjach które mogą być dla dziecka zagrażające (np. wsiadanie do obcego 

samochodu, przyjmowanie słodyczy od nieznajomych itp.)  

2) Alkohol, narkotyki i palenie papierosów a zdrowie. 

3) Czy wiem co jem- zasady zdrowego odżywiania 

4) Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i do kogo się zwracać o pomoc (poznanie instytucji, telefonów alarmowych). 

5) „Zagrożenie w sieci”(rozpoznanie zagrożeń w trakcie korzystania z komputera    i internetu) ;realizacja zaproponowanych w programie 

profilaktyki programów 

6) Zagrożenia na drodze. 

7) Umiejętność mówienia „nie” w sytuacjach budzących niepokój. 

8) Uwrażliwienie dzieci na skutki różnych niebezpiecznych sytuacji. 

9) Promowanie rozwagi i ostrożności: na drogach, w czasie zabaw zimowych, podczas wakacji, przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych. 

10) Umiejętność rozpoznawania zachowań ludzi: uległość – asertywność – agresywność. 

11) Wykorzystanie wolnego czasu, aktywny wypoczynek. 

12) Media i uczeń – dobre i złe strony. 

13) Dbam o swoje środowisko- Co to jest ekologia. 
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Zagadnienia i treści programowe do wyboru przewidywane do realizacji     w III etapie kształcenia  (kl. I-III gimnazjum) 

I.  MY I ONI [Relacje międzyludzkie]  

1.Właściwa komunikacja i przekaz  

1.Znaczenie poprawnej komunikacji w relacjach międzyludzkich.  

2.Proces komunikowania się w klasie szkolnej i społeczności lokalnej - bariery 

3. Asertywność - czy potrafię odmawiać 

4. Jak mówić by słuchali, jak słuchać by mówili. 

5.Wpływ mody na zachowania młodzieży.  

6.Refleksje nad istotą miłości i przyjaźni 

2. Integracja         

1. Wycieczki, zielone szkoły, zabawy integracyjne. 

2. Każdy z nas jest inny (tolerancja i empatia) 

3.Nasza klasa – zgrana klasa (wśród kolegów i koleżanek).                                 

4.Realizacja lekcji wg. propozycji ; Polubić szkołę - ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, -Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz , 

Dorota Pankowska lub innej 

3.Konflikty i problemy 

1. Czy mamy problemy? 

2. Jak radzić sobie z problemami, gdzie szukać pomocy i wsparcia 

3. Negocjacje i kompromisy w rozwiązywaniu konfliktów 

4.Rodzice i my – odwieczny konflikt pokoleń  

5.Problemy okresu dojrzewania 

 

http://merlin.pl/Mariola-Chomczynska-Miliszkiewicz/ksiazki/person/1.html;jsessionid=CFE54545AEF56B7FA89B432CFD35A8CE.LB2
http://merlin.pl/Dorota-Pankowska/ksiazki/person/1.html;jsessionid=CFE54545AEF56B7FA89B432CFD35A8CE.LB2
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II.  ŚWIAT I MY [Zagrożenia współczesnego świata] 

1 Uzależnienia  

1. Co to jest uzależnienie.  

2. Jak radzić sobie z presją środowiska.  

3. Propagowanie właściwego stylu życia 

4.Mechanizmy powstawania uzależnień  

    

Nikotynizm 

1 .Podstawowe informacje na temat nikotyny i zagrożeń z nią związanych 

2. W kręgu problemów naszego życia – palenie papierosów  

     

Alkoholizm 
1 .Prawdy i mity na temat alkoholu.  

2. Powody dla których młodzież sięga po alkohol.  

3. Konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież.  

   

 Narkomania  
1.Podstawowe informacje o środkach uzależniających.  

2 .Konsekwencje brania narkotyków.  

3. Gdzie szukać pomocy?  

 

2. Agresja i przemoc 

1.Agresja w szkole- czym jest i jak ją przechytrzyć.  

2. Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją.  

3. Przemoc fizyczna i psychiczna.  

4.Świat bez przemocy. 

5.Molestowanie i przemoc seksualna 

6.Napięcia i stres i sposoby ich rozładowania 

 

3. Zagrożenia cywilizacyjne 

1.Młodzież w subkulturach  

2.Pornografia – człowiek jak przedmiot  

3.Przesyt treści seksualnych w mediach  

4.Dyskryminacja – czy się z nią spotykamy? 

5.Perspektywy dla młodego człowieka czyli „kim będę jak dorosnę?” 
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6.Zachowania w sytuacjach zagrożenia  

7.Oddziaływanie internetu, mediów i reklam na młodego odbiorcę. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni:ochrona danych osobowych , 

rozpoznawanie zagrożeń, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia związanego korzystaniem z internetu 

8.Bezpieczeństwo na drogach 

 

4.Ochrona życia i zdrowia 

1. Lęki i depresje-gdzie szukać pomocy 

2.Skutki wczesnej inicjacji 

3.Choroby zakaźne i przenoszone drogą płciową, AIDS - zachowania ryzykowne 

4.Atrakcyjne aspekty zdrowego stylu życia 

5.Jem co lubię – lubię co jem, zasady zdrowego żywienia 

6.Anoreksja i bulimia – pułapki młodości 

7.Aktywny wypoczynek –jak spędzam czas wolny? 

 

Załącznik nr 2 do Programu Profilaktyki 

 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej, i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem.  W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na 

powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych,  w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają 

środki odurzające.  

I.CELE INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ 

1. Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom. 

2. Zapobieganie problemom związanym z zagrożeniem uzależnieniami i innymi zachowaniami ryzykownymi, 

poprzez: 

a) dostarczanie informacji, 

b) zaproponowanie współpracy, 

c) konsekwentne stosowanie procedury interwencji. 

Elementami interwencji profilaktycznej są: 

- Diagnoza: zaplanowanie adekwatnych działań. 

- Porada: stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych. 

- Kontrakt: motywowanie ucznia do zmiany zachowania. 

- Monitorowanie kontraktu: wspieranie zmian w zachowaniu ucznia. 
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II. POSTĘPOWANIE INTERWENCYJNE W SZKOLE 

 

1. Profilaktyka i wychowanie 

 

Sytuacja problemowa: 

1.1. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, 

1.2. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez 

przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone), 

1.3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka, 

1.4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, 

 

Procedura dla pkt. 1.1 - 1.4 

Działania natychmiastowe:  

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

W przypadku stwierdzenia przemocy domowej dyrektor informuje policję 

 

Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia 

1. Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wzorów formularzy„Niebieska Karta”, wyznacza na terenie szkoły osobę koordynującą działania w tym zakresie – pedagoga szkolnego 

2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy i pedagogowi, podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w 

rodzinie ucznia – przy zgłoszeniu należy sporządzić notatkę służbową  

3. Do podstawowych zadań szkoły w ramach procedury należy: 

a) diagnoza sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;  

b) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej,jeżeli wymaga tego stan zdrowia w/w osoby; 

c) udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy 

psychologicznej,prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje 

i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

4. Pedagog lub osoba do której zgłosiło się pokrzywdzone dziecko lub świadek, przeprowadza rozmowę wyjaśniającą i sporządza notatkę z 

rozmowy. 

5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących 

swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających bezpieczeństwo. 

6. Następnie, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie 

podejrzewaną o przemoc w celu wyjaśnienia sytuacji. 

7. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub 

faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115§11 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. – Kodeks karny – zwanej dalej „osoba najbliższą); 
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8. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły (pedagoga lub nauczyciela który otrzymał 

taka informacje) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (formularz „Niebieska Karta” – A); 

9. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularz „Niebieska Karta” – A, z uwagi 

na nieobecność osoby, co której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej 

życia lub zdrowia, wypełnienie formularz „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub 

po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. 

10. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest 

niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby. 

11. Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę MOPS, policją w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

12. Po wypełnieniu formularz „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje 

się formularz  „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, 

formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, które zgłosiła podejrzenie 

stosowania przemocy w rodzinie. 

13. Formularz „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

14. Przekazanie wypełnionego formularz „Niebieska Karta – A” z pośrednictwem pedagoga do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 

następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 

15. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

16. Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie,że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta – A” w zakresie 

niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- objąć problemem „zespół wychowawców”, dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, ewentualnie pracownika 

świetlicy 

-wychowawca  informuje nauczycieli uczących dziecko 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 

 

Sytuacja problemowa: 

1.5. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą), 

1.6. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, subkultury). 

 

Procedura dla pkt. 1.5 - 1.6 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- objąć problemem  dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, ewentualnie pracownika świetlicy 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 
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- współpracować z rodzicami. 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- dyrektor powiadamia sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

-wychowawca informuje nauczycieli uczących 

Sytuacja problemowa: 

1.7. groźby, sygnały i zachowania samobójcze. 

 

Procedura dla pkt. 1.7 

Działania natychmiastowe: 

 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową, 

- w przypadku odmowy współpracy przez rodziców, dyrektor wzywa policję, 

- jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor powiadamia policję oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytuje osoby mogące mieć 

wiedzę co do okoliczności sprawy. 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

-wychowawca informuje nauczycieli uczących, pracownika świetlicy szkolnej, pedagog informuje dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli 

rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 

2. Demoralizacja 

Sytuacja problemowa: 

2.1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki,  

2.2. palenie papierosów 

2.3. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty),  

 

Procedura dla pkt. 2.1-2.3 

Działania natychmiastowe: 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu, 

- w razie konieczności poinformowanie policji 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt, 

- w przypadku wagarów -wychowawca informuje nauczycieli uczących, pedagog informuje dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina 

objęta jest nadzorem, 

- współpracować z rodzicami dziecka. 
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Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- w przypadku długotrwałych wagarów, dyrektor wdraża postępowanie egzekucyjne po pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za 

potwierdzeniem odbioru), 

- w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych działań (uczeń nadal wagaruje, nie zmienia swojego 

zachowania, rażąco łamie normy społeczne ) dyrektor pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję  

 

Sytuacja problemowa: 

      2.4.posiadanie przez małoletniego alkoholu lub innych  niedozwolonych  substancji  

      2.5.udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury), 

      2.6.prostytucja 

Procedura dla pkt. 2.4-2.6 

 

Działania natychmiastowe: 

- poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- wychowawca telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców i zaprasza ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu, 

- w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu lub innych niedozwolonych substancji , najlepiej w obecności jeszcze jednego nauczyciel, 

zażądać ich wydania i zabezpieczyć przed dostępem innych osób,- dyrektor wzywa policję 

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.: 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt, 

- objąć problemem dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z rodzicami dziecka. 

 

Sytuacja problemowa: 

2.7.uczeń znajduje się na terenie szkoły w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub środków psychotropowych w tym narkotyków. 

Procedura dla pkt. 2.7 

Działania natychmiastowe: 

- w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa), 

- powiadomić wychowawcę, pedagoga  szkolnego i dyrektora szkoły, 

- w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej 

źródło pochodzenia (ewentualne pozostałości substancji zabezpieczyć ). 

 -pedagog lub inny nauczyciel  odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza 

warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie (przekazuje pod opiekę higienistce szkolnej) 

-pedagog lub higienistka wzywają  lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia,  ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

-pedagog  lub wychowawca -   zawiadamia  o fakcie  rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

- dyrektor powiadamia policję. 
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 w przypadku odmowy rodziców /opiekunów przyjścia do szkoły o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do placówki 

służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia  i w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

 w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ( stężenie we krwi powyżej 0,5 % alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 

mg alkoholu w 1 dm3) Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych 

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

zawiadamia się rodziców/opiekunów (oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat). 

Działania do podjęcia w dalszej kolejności: 

- współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego, 

- przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (nie prowadzimy rozmowy z 

uczniem ani rodzicami, którzy są pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej), 

 

 

- objąć problemem „zespół wychowawców”, dzielnicowego, kuratora sądowego, jeżeli rodzina objęta jest nadzorem, 

- współpracować z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, 

- współpracować z rodzicami. 

 

3.Przestępczość 

 

Sytuacja problemowa: 

3.1.bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna, 

3.2.kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), 

3.3.znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do jakiegoś zachowania, groźby,    ubliżanie (w tym przy wykorzystaniu Internetu 

lub innych mediów), 

      3.4.zniszczenie mienia, wandalizm, 

      3.5.posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych (narkotyków), 

      3.6.fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, 

fałszowanie oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców, podpisów w dzienniczku itp.). 

Procedura dla pkt. 3.1 - 3.6 

 
Procedura dla pkt. 3.1 - 3.3 
a) Agresja słowna 
1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację, rozmowa z uczestnikami zdarzenia, uświadomienie im 
nieodpowiedniego zachowania. 
2. Poinformowanie wychowawcy klasy bezpośrednio i pośrednio przez wpis do zeszytu uwag. 



 39 

3. W szczególnych lub powtarzających się przypadkach szkoła podejmuje następujące działania: 
• poinformowanie pedagoga lub dyrektora szkoły 
• zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia 
• rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego 
• zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt 
• podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją 
• udzielenie nagany wychowawcy  
• udzielenie nagany dyrektora 
• powiadomienie policji 
• powiadomienie Sądu Rodzinnego 
4. W klasach, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji słownej wychowawca przeprowadza na godz. wychowawczej 
zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z agresją. 
b) Agresja fizyczna 
1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację. 
2. W zależności od sytuacji podjęcie stosownych działań: 
• upomnienie słowne 
• rozdzielenie uczestników zdarzenia 
• odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie 
• w razie potrzeby wezwanie pomocy (innego nauczyciela, pedagoga,pielęgniarki szkolnej) 
• udzielenie pomocy 
3. Wyjaśnienie z uczestnikami zdarzenia zaistniałej sytuacji, uświadomienie im nieodpowiedniego zachowania. 
4. W zależności od sytuacji podjęcie przez szkołę stosownych działań: 
• poinformowanie pedagoga lub dyrektora szkoły 
• zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia 
• rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego 
• zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt 
• podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją 
• udzielenie nagany wychowawcy 
• udzielenie nagany dyrektora 
• powiadomienie policji 
• powiadomienie Sądu Rodzinnego 
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5. W klasach, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji fizycznej wychowawca przeprowadza na godz. wychowawczej 
zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z agresją.  
 

 w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli uczeń odmawia dyrektor wzywa rodziców oraz 
policję, 

 przygotować na przyjazd policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listę świadków . 
 
3.4 Powstrzymanie ucznia od dalszej dewastacji, wandalizmu. 

 Powiadomienie wychowawcy oraz wpis do zeszytu uwag 

 Poinformowanie rodziców 

 Udzielenie kary, zobowiązanie ucznia i rodziców do naprawienia szkody powstałej w wyniku winy ucznia 
 

3.5 Zobowiązanie do wydania substancji psychoaktywnych, narkotyków , dopalaczy,  

 Zabezpieczenie znalezionych lub przekazanych przez ucznia  substancji (znalezionych substancji nie wolno wąchać, 
próbować), natychmiastowe przekazanie ich dyrektorowi. 

 Dyrektor powiadamia policję 

 Powiadomienie rodziców ucznia oraz pedagoga 

 Rozmowa z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności posiadania substancji, uświadomienia szkodliwości i niebezpieczeństw 
powiązanych z ich posiadaniem 

 W zależności od stopnia problemu , pokierowanie rodziców oraz ucznia do instytucji wspierających osoby uzależnione 
3.6 Powiadomienie wychowawcy , pedagoga  

 Rozmowa z uczniem wyjaśniająca okoliczności zdarzenia, sporządzenie notatki 

 Powiadomienie rodziców 

 Wpis z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga 
szkolnego oraz w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

 W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po uprzednim zawiadomieniu o tym 
fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

  W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, 
Sytuacja problemowa: 

         3.7.przestępczość seksualna (w tym gwałt, zmuszanie do innych czynności  seksualnych, np. molestowanie), 

         3.8.zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych (w tym poprzez  Internet, telefon komórkowy lub inne media). 

 

Procedura dla pkt. 3.7 - 3.8 
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Działania natychmiastowe: 

- dążyć do zablokowania szkodliwych treści(w miarę możliwości), 

- zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców), 

- w razie potrzeby udzielić pierwszej potrzeby, wezwać pogotowie ratunkowe, 

- oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar, zachować dyskrecję, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty 

związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia, 

- powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 

- powiadomić rodziców sprawców i ofiar, 

- dyrektor powiadamia policję, 

- udzielić wsparcia emocjonalnego, np. zapewnić opiekę psychologa szkolnego. 

 

 

Sytuacja problemowa:  

Procedura 4.1. ujawnienie cyberprzemocy 

I.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 niebędący 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. 

 

II.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 i 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 



 42 

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 

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. 

 

III.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 pokazuje praktyka, w większości przypadków identyfikacja agresora nie  jest zbyt trudna. Ofiary cyberprzemocy często potrafią wskazać 

sprawcę, którym najczęściej okazuje się  być kolega ze szkoły, bądź przynajmniej mają przypuszczenie, kto może nim  być. 

 

 

Co może pomóc w identyfikacji sprawcy? 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

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. 
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IV.Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

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. 

 

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. 

 

V.Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

1. Cyberprzemoc powinna podlegać  sankcjom  określonym w  wewnętrznych  przepisach szkoły. 

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. 

3. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć  pod  uwagę: 
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• 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 rozpowszechnianych materiałów 

 

Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy-załącznik nr3 

 

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 eskalacji  prześladowania; 

• 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  połączyć. 

 

3. Monitoring 

• Po   zakończeniu  interwencji  warto  monitorować  sytuację   ucznia sprawdzając, czy nie  są wobec niego podejmowane dalsze działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 



 45 

• 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 

Profesjonalną opieką należy otoczyć także świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia. Osoby podejmujące działania 

interwencyjne muszą mieć świadomość skutków, jakie  działania te 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 po- 

stępować 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”. Pedagog powinien wzbudzić swoim zachowaniem zaufanie i poczucie  bezpieczeństwa u  takiego ucznia oraz wykazać dla niego 

zrozumienie i empatię. 

3. Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metody  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. 

 

Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy-załącznik nr 4 

 

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. 
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3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

 

Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym 

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły  polega między innymi na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami organów ścigania oraz  z 

sądem rodzinnym. 

 

Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji i powinna być  rozwiązywana przy użyciu 

dostępnych szkole środków wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się  zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a 

mianowicie: 

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) 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 

wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z Ustawy o postępowaniu z nieletnimi. 

 

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

nielegalnych treści  itp.)  powinny zostać bezwzględnie zgłoszone na policję. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub w porozumieniu z 

dyrektorem, wyznaczona osoba. 

 

W placówkach oświatowych wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. bezpieczeństwa,  którzy   integrują działania  wszystkich   podmiotów 

szkolnych i współpracują również, obok  dyrektora  placówki, z  policją  (Uchwała Rady Ministrów  nr186/2006   w  sprawie   działalności 

administracji    rządowej   przeciwko przemocy w szkołach i placówkach). Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści 

ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać 

problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 

 

Obecność policji w szkole; 

Policja powinna być  wzywana do szkoły  w sytuacji, gdy  ujawnione zostanie naruszenie prawa. W przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia 

policję należy wezwać natychmiast. 

Warto także zaprosić policjanta – specjalistę ds.  nieletnich, gdy wyczerpane zostaną środki wychowawcze możliwe do  zastosowania przez 

szkołę. Policja udziela pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych problemów, mogących mieć podłoże przestępcze. 

Każda wizyta  policjanta w szkole dotycząca uczniów powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub  uzgodniona z innym 

pracownikiem szkoły  (koordynatorem ds.  bezpieczeństwa). 

 

Należy pamiętać, że: 
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•w  przypadku cyberprzemocy w  stosunku do  dzieci, czyli  osób poniżej 18  roku  życia,  wszystkie działania prawne realizują rodzice lub  

opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z 

rodzicami. 

•Niezależnie od  formy  cyberprzemocy, jeżeli  podejrzewamy, że  sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku  życia, działania w 

sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na  miejsce pobytu  ewentualnego sprawcy cyberprzemocy. Tam  należy złożyć  

informację o doświadczanej przez dziecko cyberprzemocy. 

 

• Jeżeli zgłosimy przestępstwo, a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie,  dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie  świadkiem 

przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane. 

• W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z 

urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub 

policję (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.).  W przypadku cyberprzemocy przestępstwami ściganymi z urzędu są: włamania, groźby: karalna i bezprawna. 

Jeżeli posiada się wiedzę o tych przestępstwach, należy zawiadomić policję lub prokuraturę. 

 

 

Każdorazowo w sytuacji nieobecności pedagoga na terenie szkoły obowiązki wymienione w procedurach  przejmuje wychowawca klasy , 

dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

 

W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicem , rozmowa policji z uczniem może odbyć się w obecności dyrektora lub 

pedagoga. 

 

Pedagog po uzyskaniu informacji od nauczyciela lub wychowawcy o uczniu który w rażący sposób nie przestrzega zasad bezpieczeństwa  

lub powtarza naganne zachowania - organizuje spotkania profilaktyczno-ostrzegawcze z przedstawicielem policji. 

O ich terminie  powiadamia  rodziców i wychowawcę klasy .  Rodzice powinni brać udział w zorganizowanych spotkaniach. 

 

III. ZASADY REAGOWANIA 

 

 Reagujemy przekazując jednocześnie troskę o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i agresora). Nie potępiamy ucznia, ale wskazujemy 

na zachowania, których nie aprobujemy, wyrażając swoją niezgodę na stosowanie przemocy.  

 Współdziałamy z innymi nauczycielami i udzielamy sobie nawzajem wsparcia.  

 

Przykładowy schemat przebiegu interwencji profilaktycznej: 

1. Rozmowa z uczniem: diagnoza, porada. 

2. Rozmowa z rodzicami: diagnoza, porada, wspólne opracowywanie kontraktu. 

3. Wspólna rozmowa z uczniem i rodzicami: uczeń negocjuje i podpisuje kontrakt. 
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4. Monitorowanie: wymiana informacji między szkołą a rodzicami. 

 

Działania wobec agresorów – rozmowy ze sprawcami  

1. Jeżeli w przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy rozmawiać z każdym z osobna zaczynając od lidera grup  

2. Miejscem rozmów nie powinien  być korytarz ani pokój nauczycielski, lecz pomieszczenie zapewniające spokój i brak udziału świadków 

3. Nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić sobie jej cel  

4. Nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy  

5. Należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc, że chodzi o to, aby zaradzić w szkole sytuacjom przemocy  

6. Sprawca musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat: ,,w tej klasie (szkole), nie akceptujemy przemocy i będziemy 

pilnować, żebyś tego nie robił/a, nie wolno ci używać przemocy” 

7. Należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, jeśli mówi o sobie i sytuacji w szkole. Nie negować wypowiedzi.  

8. Rozmowy powinny odbywać się systematycznie, dopóki istnieje problem. Należy ustalić hierarchię rozmów. Na kolejnych etapach 

powinny być angażowane dodatkowe osoby ( wychowawca, inny nauczyciel, psycholog, rodzice, dyrektor) 

9. Rozmowa ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku podpisania przez niego kontraktu lub zobowiązania w sprawie zmiany 

nieakceptowanych w społeczności szkolnej zachowań  

10. Sprawca musi zostać poinformowany o sankcjach, jakie zostaną zastosowane w przypadku, gdy nadal będzie on stosował przemoc wobec 

innych (sankcje takie powinny być zawarte w Statucie Szkoły oraz w kontrakcie) 

11. Ustalenia zawarte w zobowiązaniach lub w kontrakcie z uczniem powinny być znane innym nauczycielom, którzy mogą być źródłem 

informacji o zmianach zachowania sprawcy, a także, gdy wymaga tego sytuacja, uczniom klasy, do której on uczęszcza. W 

uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z jawności kontraktu. 

 

Kontrakt powinien zawierać: 

 zachowania nieakceptowane 

 oczekiwania wobec dziecka 

 informacje do czego zobowiązuje się rodzic ucznia 

 konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania warunków kontraktu 

 wymienioną karę statutową  udzieloną  po  zaistnieniu sytuacji trudnej 

 

Działania wobec ofiar przemocy: 

W stosunku do ofiary przemocy nauczyciel ma za zadanie okazanie zainteresowania i udzielenie wsparcia a także dodanie odwagi do stawiania 

czoła problemom 

 

Rozmowy z rodzicami  

Rodzice dziecka dręczonego przez innych uczniów, powinni być poinformowani o sytuacji dziecka w szkole (ogólne zasady rozmowy są 

podobne do zasad rozmów ze sprawcami, ich rodzicami). Nauczyciel może zaproponować różne rozwiązania tego problemu, a także podać 

wskazówki postępowania z dzieckiem.  
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Rodzice uczniów sięgających po używki, sprawców przemocy, ofiar przemocy zostaną poinformowani o placówkach, instytucjach , specjalistach 

do których rodzic powinien zwrócić się o pomoc wraz z dzieckiem 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw/ Dz.U. 2013 poz. 

1165/ 

2.Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. 2013 poz. 1563/ 

3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw/ Dz.U. Poz. 875/ 

4.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz.U. z 2015 poz. 355/ 

5.Zarządzenie Komendanta Głównego Policji  Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 

policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 

6.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw/ Dz.U. 2015 poz. 357/ 

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/ 
 

Program zatwierdzony : 

Uchwałą  Rady Pedagogicznej nr        ……………… z dnia …….września 20….r. 

Uchwałą Rady Rodziców .......................................................................................................................................................................... ........................................                      

Zaopiniowany przez Samorządy Uczniowskie ............................................................................................................................................................. ................... 


