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1. Wprowadzenie 
 
Podstawą prawną  programu wychowawczo-profilaktycznego są następujące dokumenty: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U poz.59) 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz.783) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia  

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz.1249) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego… (Dz. U poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 
 
 
 
2. Misja szkoły 
 



 
1. Zaspakajamy potrzeby edukacyjne uczniów: 
 

 motywujemy wychowanków do pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, dbamy o to, aby każdy uczeń 
osiągnął sukces na miarę swoich możliwości, stosujemy indywidualizację nauczania, wyrównujemy szanse 
edukacyjne uczniów 

 rozbudzamy zainteresowania, aspiracje i ambicje, tworzymy uczniom warunki do samodzielnego planowania  
i organizacji własnego uczenia się 

 motywujemy uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczności, miasta, regionu, kształtujemy 
postawy patriotyczne i obywatelskie 

 motywujemy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych, zawodach sportowych, 
uroczystościach szkolnych i środowiskowych, pokazujemy im ich możliwości, odkrywamy talenty i stwarzamy 
szanse ich wykorzystania, promujemy osiągnięcia naszych wychowanków 

 otaczamy specjalistyczną opieką uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
 doskonalimy umiejętności współdziałania, sprawnej komunikacji, korzystania ze źródeł informacji i posługiwania się 

technologią komputerową, stosujemy aktywne metody nauczania 
 zapewniamy nowoczesną ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

 
 
2. Tworzymy przyjazne, ale bezpieczne środowisko. Doceniamy rolę samodzielności uczniów: 
 

 promujemy aktywność i zaangażowanie uczniów, jesteśmy otwarci i życzliwi wobec ich inicjatyw 
 tworzymy warunki samorządnego, samodzielnego i kreatywnego działania wychowanków, chcemy, aby mieli wpływ 

na życie szkoły i jej atmosferę 
 dbamy, by uczniowie czuli się odpowiedzialni za swoje wybory i zachowania, uświadamiamy konsekwencje 

podejmowanych decyzji, nagradzamy prawdomówność i uczciwość, umiejętność przyznania się do błędu, uczymy 
demokracji, respektowania praw szkolnych 



 organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy. 
 
 
3. Stale dbamy o podwyższanie jakości pracy szkoły: 
 

 analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów oraz rodziców, staramy się ich włączać we wspólne przedsięwzięcia, 
prowadzić współpracę oparta na zasadzie partnerstwa, wyciągamy wnioski i konsekwentnie je realizujemy poprzez 
wdrażanie w życie szkoły 

 doskonalimy umiejętności zawodowe i warsztat pracy, przyjmujemy odpowiedzialność za efekty własnych działań, 
angażujemy się w życie szkoły, postępujemy konsekwentnie i zgodnie z zasadami, swoją postawą dajemy przykład 
uczniom. 

 
 
4. Podnosimy poziom warunków działalności szkoły: 
 

 modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie 
 wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych 
 spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny. 

 
 
 
 
5.Wprowadzamy w świat wartości. Kształtujemy i pielęgnujemy wartości takie jak: 
 

 tolerancja 
 sprawiedliwość 
 przyjaźń 



 rodzina 
 bezpieczeństwo 
 patriotyzm 
 szacunek dla ludzi, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych 
 otwartość na drugiego człowieka, umiejętność dialogu, współpracy 
 poczucie obowiązku, samodzielność. 

 
 
 3. Wizja szkoły 
 
Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka otwartego i ciekawego świata, potrafiącego brać odpowiedzialność za swoje 
zachowanie, kulturalnego, twórczego, wrażliwego na potrzeby innych ludzi, potrafiącego rozwijać  
i eksponować swoje mocne strony, myślącego kategoriami człowieka Europy  
i obywatela świata, doceniającego rolę ustroju demokratycznego, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem  
i krajem. 
 
Chcemy być szkołą przyjazną młodym ludziom, instytucją dającą możliwość wszechstronnego rozwoju i zapewniającą 
umiejętność funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Naszym celem jest wychowanie ludzi potrafiących sprostać 
coraz to nowym wyzwaniom w sposób jak najbardziej efektywny i wydajny. 
 
Chcemy być szkołą, która będzie kształcić uczniów na miarę XXI wieku. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.Model absolwenta 

Absolwent naszej szkoły: 
 posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dalszą edukację w miarę swoich możliwości; 
 docenia rolę wykształcenia we współczesnym świecie; 
 chce i potrafi się uczyć; 
 potrafi funkcjonować w społeczeństwie i współdziała z innymi ludźmi; 
 jest tolerancyjny, szanuje prawa i poglądy innych, okazuje im życzliwość  

i empatię; 
 ma poczucie własnej wartości; 
 kocha swoją rodzinę, zna i szanuje swoją „małą ojczyznę” i swój kraj; 
 docenia role tradycji regionalnych, czuje się związany ze swoim krajem  

i uczestniczy w jego kulturze; 
 dba o zdrowie własne i innych ludzi, szanuje środowisko przyrodnicze; 
 docenia rolę sportu i sprawności fizycznej oraz życia zgodnego  

z zasadami ekologii; 
 osiągnął sukces na miarę możliwości; 
 rozwiązuje różnorodne problemy w swoim działaniu; 



 docenia rolę samodzielności, czuje się odpowiedzialny za siebie i potrafi ponieść konsekwencje swojego 
postępowania; 

 potrafi funkcjonować we współczesnym świecie informacji; 
 docenia potrzebę technologii informacyjnej i dobrze się nią posługuje; 
 jest otwarty i ciekawy świata; 
 myśli kategoriami człowieka Europy i obywatela świata; 
 docenia rolę: 

-ustroju demokratycznego 
-znajomości języków obcych 
-wrażliwości artystycznej 
-wiedzy o kulturze i obyczajach innych narodów 

 potrafi dokonywać właściwych wyborów i zachowywać się asertywnie  
w sytuacjach trudnych; 

 wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach problemowych. 
 

 
5. Diagnoza sytuacji wychowawczej 
 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, 
oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Jest  oparty na misji i wizji absolwenta. Został on przyjęty do realizacji przez Radę 
Pedagogiczną po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
 Wychowanie można określić jako oddziaływanie pokolenia dojrzałego na młodociane. Wychowanie dąży do 
uspołecznienia jednostki. Ogromna jest rola rodziców, środowiska i szkoły w wychowaniu człowieka zdolnego do życia  
w społeczeństwie, odpowiedzialnego obywatela.  
 W miarę rozwoju cywilizacji i potrzeb człowieka zmienia się także sposób wychowania. Ważne jest, aby szkoła 
wspierała dom rodzinny dziecka i dostosowała się do aktualnej sytuacji dla uzyskania prawidłowego procesu rozwoju 



dzieci. Szkoła powinna być miejscem gdzie można dowiedzieć się  jakie i kiedy popełnia się błędy, jak ich uniknąć oraz jak 
należałoby postępować właściwie. 
 Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z obowiązującymi 
aktami prawnymi, potrzebami i oczekiwaniami środowiska szkolnego i lokalnego. 
W każdym nowym roku szkolnym przeprowadzamy diagnozę(w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego)  
 na podstawie wyników i wniosków: 
 - z ankiet dla uczniów dotyczących bezpieczeństwa w szkole ( przeprowadzanych pod koniec poprzedzającego roku 
szkolnego) 
- z kwestionariuszy dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zagadnień z zakresu profilaktyki oraz działań 
wychowawczych  (przeprowadzanych pod koniec poprzedniego roku szkolnego) 
- z ankiety dla uczniów klasy 2-8, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, która bada czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące oraz uwzględnia zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 
substancji psychoaktywnych. Zespół do spraw wychowawczo-profilaktycznych co roku wyznacza grupę badawczą. 
- z obserwacji i analizy dokumentacji 

Wyniki oraz nasza obserwacja wskazują, iż w szkole należy głównie prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej oraz w zależności od potrzeb z profilaktyki selektywnej. Uczniowie i ich rodzice zgłaszają potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na problemy wychowawcze dzieci.  

Wczesna edukacja dotyczy budowania prawidłowych relacji ze  swoimi kolegami, właściwej samooceny, kształtowania 
zachowań asertywnych, preferowanych wartości, znajomości tego, co dobre dla naszego organizmu, zdrowego stylu życia  
i ma ona na celu: 

 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 
 zapobieganie zachowaniom ryzykownym 
 rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem 
  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, które jest formą przeciwdziałania powstawaniu mechanizmu przemocy  

i agresji. 



Biorąc pod uwagę różnorodność środowisk z jakich pochodzą nasi uczniowie, prowadzimy także działania z zakresu 
profilaktyki selektywnej, mające na celu wspieranie dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażone na rozwój zachowań ryzykownych. 
 
Nasze działania wychowawcze to zarówno sukcesy jak i niepowodzenia. Do tych pierwszych z pewnością można zaliczyć 
integrację dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi, wzajemne wspieranie się jak również wieloletnie przyjaźnie, a także 
sukcesy naszych absolwentów w życiu dorosłym. Działaniom wychowawczym sprzyja przyjazna atmosfera w szkole a także 
usytuowanie naszej placówki w cichej zielonej dzielnicy, kameralne zespoły klasowe, wykwalifikowana kadra i bardzo 
dobra współpraca z rodzicami. 
Sytuacje trudne rozwiązujemy na bieżąco, co skutkuje niewielką ilością naszych niepowodzeń. Jednak każde takie 
wydarzenie wzbogaca nas o nowe doświadczenie, z którego czerpiemy w przyszłości . 
Stworzony przez nas program realizowany jest w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach. Nasi 
uczniowie to dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła wspomaga 
wychowawczą rolę rodziny. Za realizację programu wychowawczego odpowiadają nauczyciele i pracownicy szkoły, 
uczniowie oraz rodzice. 
 
6. Czynniki ryzyka i czynniki ochrony 
Prowadzone przez nas działania diagnostyczne pozwoliły nam wyłonić czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące. Do 
czynników ryzyka należą: 
- zachowania agresywne wynikające z niepełnosprawności 
- brak umiejętności kierowania własnym zachowaniem 
- dewastacja mienia szkoły 
Do czynników chroniących należą: 
- przyjazny klimat szkoły 
- prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza 
- zdecydowana niezgoda na przemoc 
- więź ze społecznością lokalną 



- przynależność do kościoła 
- silne poczucie tożsamości kulturowej i dumy etnicznej 
- dostępność pomocy i wsparcie ze strony odpowiednich służ społecznych. 
W związku z występującymi czynnikami ryzyka szkoła: 
- zwiększyła dyżury uczniowskie na korytarzach 
- rodzice uczniów odpowiadających za zniszczenia mienia ponoszą odpowiedzialność finansową za dokonane szkody 
- sytuacje trudne są omawiane podczas comiesięcznych apeli dotyczących bezpieczeństwa 
- w przypadku przemocy rówieśniczej zarówno agresor jak i ofiara są objęci interwencją oraz pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną. 
 
METODY 
 
W takcie zajęć stosowane są metody poszukujące i praktycznego działania. Metody podające ograniczamy do minimum wg 
zasady, że człowiek najwięcej uczy się w trakcie działania. 
 
 
Metody podające: 

- pogadanka  
- projekcja filmu 
- lekcje biblioteczne 

 
Metody poszukujące: 

- dyskusja 
- burza mózgów 
- niedokończone zdania  
- praca w grupach 
- praca w kołach zainteresowań 
- grupy zadaniowe 



- gry i zabawy integracyjne 
 
Metody praktycznego działania 

- drama 
- puzzle plakatowe 
- pantomima 
- praca plastyczna 
- wycieczki 
- psychozabawy 
- zajęcia  praktyczne 
- konkurs na plakat 
- gry edukacyjne 
- warsztaty integrujące 
- lekcje w muzeach i galeriach 
- konkursy i wystawy plastyczne 
- imprezy okolicznościowe i środowiskowe 
- spotkania z ciekawymi ludźmi 
- zajęcia świetlicowe 
- redagowanie gazetki szkolnej 
- samopomoc koleżeńska 
- strona szkoły w Internecie. 

 
 
   
7. Cel główny programu: 
 



 Wychować człowieka o wysokiej kulturze osobistej, twórczej i asertywnej  postawie wobec życia, który potrafi 
funkcjonować w społeczeństwie i dokonywać trafnych wyborów życiowych. 
 
 8. Cele szczegółowe: 
 

- Wspomaganie rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości 
- Kształtowanie właściwych postaw i pożądanych cech osobowości członków społeczności szkolnej 
- Rozwój form samorządności propagowanych w szkole 
- Zapobieganie zachowaniom ryzykownym 
- Uświadamianie i dowodzenie życiowej użyteczności wiedzy zdobytej  

w szkole 
- Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach 

zagrożenia życia  
i zdrowia. 

 
 
9. Strategia wychowawczo-profilaktyczna 
 

Strategia wychowawczo – profilaktyczna zakłada wspieranie uczniów w rozwoju we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej 
i aksjologicznej oraz wykorzystanie strategii profilaktycznych: informacyjnej, edukacyjnej, alternatyw, wczesnej interwencji, zmian 

środowiskowych i zmian przepisów prawa poprzez działania adresowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

 
 

Cele szczegółowe  Zadania  Działania  Inne planowane 
przedsięwzięcia na 

poziomie klasy 
Wspomaganie rozwoju 
każdego dziecka z 

- Zapewnienie uczniom  
z trudnościami w nauce warunków 

1. Test przesiewowy dla uczniów 
dyslektycznych 

 



uwzględnieniem jego 
indywidualnych potrzeb i 
możliwości 

lepszego rozwoju na miarę ich możliwości 
rozwojowych 
- Zapewnienie uczniom powracającym z 
zagranicy i uczniom będącym obywatelami 
Ukrainy pomocy we wdrożeniu się do 
polskiego systemu edukacyjnego oraz 
stworzenie warunków  do rozwoju na 
miarę ich możliwości rozwojowych 

2. Terapia dla uczniów dyslektycznych  
3. Zajęcia dla uczniów z ryzyka 

dysleksji 
4. Zajęcia kompensacyjno – 

korekcyjne dla uczniów z 
trudnościami w nauce 

5. Diagnoza uczniów z wadami 
wymowy 

6. Terapia logopedyczna 
7. Zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze 
8. Organizacja samopomocy 

koleżeńskiej w starszych klasach  
9. Pomoc w odrabianiu zadań 

domowych w świetlicy 
10. Diagnoza w PPP 
11. Dodatkowe zajęcia  
12. Zajęcia psychoedukacyjne 

Kształtowanie właściwych 
postaw i pożądanych cech 
 
 
 
 
 
 

- Wychowanie do integracji  
z uczniami niepełnosprawnymi 
- Utrwalanie norm i zasad obowiązujących 
w zespołach klasowych 
- Rozwijanie kultury zachowania 
- Wdrażanie do przestrzegania 
obowiązków i działania zgodnie  
z prawami ucznia 
- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i 
umiejętności społecznych, w tym 
komunikacji 
- Rozwijanie postawy proekologicznej 

1. Sznupek   
2. Zajęcia integrujące klasę 
3. Udział w uroczystościach szkolnych 

i klasowych 
4. Wychowanie do wartości  
5. Empatia 
6. Asertywność 
7. Emocje 
8. Złość, Trening twórczości VI, 

Współpraca VI 
9. Wspólne obchodzenie Świąt  

i uroczystości klasowych, 
szkolnych, narodowych 

10. Integrowanie klasy w ramach 



wspólnych wyjść i wycieczek 
11. Przeprowadzenie pogadanek 

dotyczących niepełnosprawności, 
potrzeby integracji 

12. Zapoznanie z problematyką  
i potrzebami uczniów 
niepełnosprawnych 

- szkolne obchody światowego Dnia 
Autyzmu 
13. Uwrażliwienie na dzieci 

niepełnosprawne nauczycieli 
dyżurujących i uczniów 

14. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

15. Pedagogizacja rodziców dotycząca 
zadań i założeń integracji w szkole 

16. Angażowanie uczniów 
niepełnosprawnych do udziału  
w szkolnych uroczystościach 

17. Zajęcia o tematyce 
antydyskryminacyjnej 

18. Angażowanie uczniów w 
działalność o charakterze 
ekologicznym 

Rozwój form samorządności 
propagowanych w szkole  

 
 
 

- Wspieranie i wyzwalanie samorządności 
u uczniów 
 
 
 

1. Wybory poprzedzone kampanią  
 
 

2. Redagowanie gazetki szkolnej 
3. Luzaczek 
4. Udział uczniów w podejmowaniu 

decyzji o karaniu i nagradzaniu 



 
 

 
 

5. Organizowanie uroczystości 
szkolnych 

6. Organizowanie spotkań z ciekawymi 
ludźmi 

7. Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariusza 

Wpajanie miłości do ojczyzny  
i poznanie życia kulturalnego 
w środowisku lokalnym 

- Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w 
życiu społeczności lokalnej 
- Wychowanie do wartości i kształtowanie 
postaw patriotycznych uczniów 

1. Kultywowanie tradycji regionu 
(Kiermasz świąteczny, Jasełka, 
Biesiada śląska, bal karnawałowy, 
mniejszość niemiecka, Festyn 
rodzinny) 

 

2. Udział w życiu kulturalnym 
dzielnicy  
i regionu (Festyn parafialny, 
Caritas) 

3. Podtrzymywanie tożsamości 
narodowej, językowej 
 

4. Akademie  
5. Lekcje muzealne 
6. Projekty 
7. Pogadanki 

Zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Praca nad bezpieczeństwem  
i zapobieganie zagrożeniom dla rozwoju i 
funkcjonowania uczniów 
 
 
 
 
 
 
 

1. Asertywność  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Formy spędzania czasu wolnego 
3. SKS, dostępność do boisk, do gry  

w tenisa stołowego 
4. Program profilaktyczny Sznupek 
5. Niebezpieczeństwa związane z 

internetem 
6. Odblaskowy pierwszak 
7. Bezpieczeństwo dziecka w 

kontaktach z innymi ludźmi – rady 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie od parady  
 
 
 
 
 
 

8. Szkoła zamknięta dla osób z 
zewnątrz 

9. Bezpieczeństwo na przerwach 
10. Bezpieczeństwo na drodze 
 bezpieczna droga do szkoły i domu 
 sprawdzian na kartę rowerową 
11. BHP na lekcjach, w pracowniach 

przedmiotowych i na zajęciach w-f  
 narzędzia i ich bezpieczne 

wykorzystanie 
12. Zasady korzystania z pomocy 

pogotowia ratunkowego, policji, 
straży pożarnej 

 wycieczki do straży pożarnej 
13. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas korzystania z urządzeń 
elektrycznych  

 bezpieczna eksploatacja urządzeń 
gospodarstwa domowego, czytanie 
instrukcji obsługi 

14. Nie zrywamy nieznanych roślin  
i grzybów 

15. Bezpieczne spędzanie czasu 
wolnego 

 bezpieczne wakacje 
 bezpieczeństwo podczas ferii 

zimowych i letnich 
16. Przekazywanie informacji rodzicom 

dotyczących zagrożeń poprzez 
stronę WWW, ulotki, gazetki 
szkolne 



17. Profilaktyka suicydalna 
18. Profilaktyka uzależnień 

18. Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 

19. Korzystanie z TIK 
Budowanie jednolitego 
systemu oddziaływań 
wychowawczych wobec 
uczniów poprzez współpracę 
szkoły z rodzicami 
 
 

Współpraca z rodzicami w różnych 
obszarach 
 
 
 
 
 

1. Organizacja imprez klasowych 
służąca budowaniu właściwej 
rodzinnej atmosfery w zespołach 
klasowych 

 

2. Prowadzenie współpracy z 
przedszkolami 

 „Dni Otwarte” 
 organizowanie zajęć dla 

przedszkolaków w ramach Dni 
Otwartych 

Uświadamianie i dowodzenie 
życiowej użyteczności wiedzy 
zdobytej w szkole 

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do 
procesu kształcenia i samokształcenia, 
zaangażowania w zdobywanie wiedzy i 
umiejętności 

1. Czytanie ze zrozumieniem – po co 
jest potrzebne? 

 

2. Upowszechnianie czytelnictwa, 
rozwijanie kompetencji 
czytelniczych 

3. Kółka zainteresowań 
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych 
5. Rozmowy indywidualne 
6. Udział w konkursach 

Tworzenie warunków 
sprzyjających bezpieczeństwu 
ucznia oraz kształtowanie 
właściwych postaw w 
sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia 
 
 

- Promocja zdrowia 
- Profilaktyka 
 
 
 
 
 
 

1. Prawidłowe odżywianie  
 
 
 
 
 
 
 

2. Przygotowanie posiłków 
 składniki pokarmowe i ich znaczenie 
 piramida zdrowia 
 zdrowe jedzenie, nasze jadłospisy, 

zasady właściwego żywienia, 
przyczyny niewłaściwego 
odżywiania się 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dbanie o czystość i higienę osobistą  
 
 
 
 

 przestrzeganie zasad higieny 
 cykl „Dbam o czystość” 
4. Przeciwdziałanie chorobom 

zapoznanie uczniów z procedurami 
dotyczącymi bezpieczeństwa w 
sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego Covid 19 

 nie boję się iść do lekarza, praca 
lekarza i pielęgniarki 

 konsekwencje wiosennego 
przeziębienia, sposoby walki  
z przeziębieniem 

 źródła i drogi szerzenia się chorób, 
ochrona przed chorobami 

 jak dbam o swoje zdrowie 
 ubieranie się stosownie do pogody 
5. Ruch i powietrze jako stymulatory 

prawidłowego rozwoju 
 ruch to zdrowie, aktywny 

wypoczynek 
 sport w moim życiu 
6. Racjonalne planowanie czasu 

spędzonego przed telewizorem  
i komputerem 

 skutki długotrwałego oglądania TV 
 słucham i oglądam – o mądrym 

korzystaniu z mediów 
7. Prawidłowy rozkład dnia 
 właściwe planowanie dnia 
 formy spędzania czasu wolnego 
8. Czego potrzebujemy, gdy rozwijamy 



 
 
 
 
 
 
 

się w ciele matki? 
 jak dziecko rozwija się w łonie 

matki? 
9. Trzymaj formę – projekt kl.V 
10. Nie pal przy mnie proszę kl.I 
11. Program profilaktyczny Sznupek I-

VI 
12. Kampania informacyjna dla 

rodziców  
i nauczycieli 

13. Akcja fluoryzacji zębów 
14. Program „Owoce w szkole” 
15. Mleko 
16. Świetlica opiekuńczo – 

wychowawcza 
17. Apele dotyczące bezpieczeństwa 

 
18. Programy/warsztaty dotyczące 

przeciwdziałaniu uzależnieniom 
19. Rozmowy z pedagogiem, 

psychologiem, wychowawcą 
Szczegółowy zakres działań zgodny z podstawą programową zawarty jest w planach wychowawczo-profilaktycznych wychowawców 
poszczególnych klas.  
 

10. Realizowane programy wychowawczo-profilaktyczne 
 
W szkole realizowane są następujące programy wychowawczo-profilaktyczne: 
„ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” 
„Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” 
„ Trzymaj formę” 



„ Bieg po zdrowie” 
„ Nie daj się” 
Autorskie : „ Program rozwijający inteligencję emocjonalną dzieci” i „Program zajęć integrujących zespół klasowy”. 
 
11. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły 
 
Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami: 

 Poradnia PP 
 Policja 
 Straż Miejska 
 Caritas 
 Mniejszość niemiecka 
 Ośrodek  Interwencji Kryzysowych 
 Wydział Zdrowia 
 Sanepid 
 Biblioteka Miejska. 

12. Ewaluacja 
 
 Ewaluacji podlega funkcjonowanie Programu Wychowawczo –Profilaktycznego Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach. Celem będzie określenie efektywności wybranych obszarów Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego. Ewaluacja będzie przeprowadzona co dwa lata na zakończenie roku szkolnego. 
Metody ewaluacji: 

 Sondaż diagnostyczny (ankiety). 
 
 
 



13. Załączniki 
 

Zał. 1. 
Wewnątrzszkolne procedury reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy 

 
 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy zaistniałej na terenie szkoły i/lub z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. 
2. Powiadomienie wychowawcy klasy. 
3. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 
4. Powiadomienie pedagoga szkolnego/psychologa, dyrektora. 
5. Analiza zdarzenia przy współudziale ww. osób. 
6. Gdy sprawca jest nieznany: 

 Przerwanie aktu przemocy 
 Powiadomienie Policji 

7. Gdy sprawca jest uczniem szkoły: 
 Powiadomienie rodziców ucznia 
 Powiadomienie Policji i/lub Sądu Rodzinnego 
 Przerwanie aktu przemocy przez sprawcę (usunięcie materiałów z sieci) 
 Zastosowanie konsekwencji 

8. Gdy przemoc zaistniała na terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu prywatnego ucznia: 
 Powiadomienie rodziców ucznia 
 Powiadomienie Policji i/lub Sądu Rodzinnego 
 Przerwanie aktu przemocy przez sprawcę (usunięcie materiałów z sieci) 
 Zastosowanie konsekwencji. 
 
 

Zał. 2 
Wewnątrzszkolne procedury reagowania wobec ofiary cyberprzemocy 

 
1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy zaistniałej na terenie szkoły i/lub z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. 
2. Powiadomienie wychowawcy klasy. 



3. Rozmowa z ofiarą cyberprzemocy. 
4. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 
5. Powiadomienie pedagoga szkolnego/psychologa, dyrektora. 
6. Analiza zdarzenia przy współudziale ww. osób. 
7. Powiadomienie rodziców ucznia. 
8. Powiadomienie Policji. 
9. Przerwanie aktu przemocy przez sprawcę (usunięcie materiałów z sieci). 
10.  Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 
11. Monitorowanie sytuacji ucznia. 

 
 
 
 
 
 
 
Zał. 3 

STRATEGIA DZIAŁEŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC UCZNIÓW 
ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 

 
 

1. Systematyczne prowadzenie przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego, psychologa  
i nauczycieli edukacji prozdrowotnej oraz promocji zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców. 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia związanego ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi należy stosować 
się do czynności zawartych w dokumencie 
 „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”. 

3. Na bieżąco współpracować z rodzicami w zakresie podejmowanych wobec uczniów działań wychowawczych, zapobiegawczych, 
prozdrowotnych  
i interwencyjnych. 

4. Dbać o aktywny udział uczniów w zajęciach profilaktycznych oraz w zajęciach alternatywnych dla zachowań ryzykownych. 
5. Dostosowanie treści i form zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych uczniów oraz stopnia zagrożenia. 
6. Nauczyciele w razie zaistnienia potrzeby współpracują z pracownikami służby zdrowia i Policji. 



7. Nauczyciele w razie zaistnienia potrzeby współpracują z pracownikami instytucji rozwiązujących problemy uczniów eksperymentujących 
lub uzależnionych. 

8. Nauczyciele na bieżąco uczestniczą w doskonaleniu zawodowym w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 
 
 
 
 
 
 

Zał.4 
Procedury postępowania wobec palących uczniów 

 
 
 
 

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 
2. Rozmowa psychologa lub pedagoga z uczniem. 
3. Powiadomienie o zdarzeniu rodziców. 
4. Rozmowa z rodzicami na terenie szkoły w obecności wychowawcy psychologa i/lub pedagoga. 
5. Przedstawienie rodzicom możliwości podjęcia środków wychowawczych a w razie konieczności drogi wyjścia  

z nałogu. 
6. Obniżenie oceny z zachowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 5 
 
 

Działania interwencyjne. 

A. W przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 

1) Powinien przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

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

z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

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

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 

ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia 

sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

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

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



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

w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

W przypadku uzyskania informacji, że nieletni uprawia nierząd, nauczyciel obligatoryjnie wzywa Policję. Prostytuowanie się w Polsce 

nie jest karane, jednakże związane są z nim określone kategorie przestępstw. Nieletni, który wykazuje takie zachowania może być zmuszany do 

prostytucji, osoba trzecia może z tego procederu czerpać korzyści majątkowe jak również może wystąpić ułatwienie nieletniemu uprawiania 

prostytucji1. Natomiast w przypadku, gdy nieletni nie ma ukończonych 15 lat osoba korzystająca z jego „usług” seksualnych dopuszcza się 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 200 k.k.2 czyli tzw. przestępstwa pedofilii. 

W przypadku uzyskania informacji o nieletnim będącym pod wpływem alkoholu nauczyciel powinien rozpatrywać ten problem nie tylko w 

aspekcie demoralizacji nieletniego czy naruszania regulaminu szkolnego ale również pod kątem przestępstw związanych ze sprzedażą alkoholu 

nieletniemu. W tym wypadku będzie konieczne powiadomienie Policji, która wyjaśni w jaki sposób nieletni wszedł w jego posiadanie. Bowiem 

zgodnie z art. 43  

w związku z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu osobie, która nie ukończyła 18 lat 

jest przestępstwem ściganym z urzędu3. Ponadto w takim przypadku może zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

rozpijania małoletniego4. 

 
1Art. 204. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. 
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
2Art. 200. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim 
czynnościom albo do ich wykonania, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  
3Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega 
grzywnie.  
Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 
 1)  osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 



W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się albo podejrzenia, że jest pod wpływem środków odurzających, nauczyciel 

powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich lub dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich 

zagrożonych demoralizacją, podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w wymiarze środowiska lokalnego. 

Należy także domniemać, że nieletni w jakiś sposób musiał wejść w posiadanie narkotyku a więc otrzymał go od kogoś lub zakupił. Zgodnie  

z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii5 działania te są przestępstwami6 

 
 2)  osobom do lat 18, 
 3)  na kredyt lub pod zastaw. 
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego 
wiek nabywcy.  
4 Art. 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
5 Ustawa z 24.04.1997r. (Dz.U. z 2003 roku, Nr 24, poz. 198 z poźn. zm.). 
6Art. 43. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w 
takim obrocie, podlega grzywnie  
i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, 
sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.  
Art. 45. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do 
użycia takiego środka lub substancji, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub 
substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  
Art. 46. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania 
do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia 
takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
Art. 48. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 
 



W odniesieniu do punktu 5 tej procedury należy wyjaśnić, że rola szkoły po zawiadomieniu sądu rodzinnego lub Policji nie kończy się. 

Przekazanie informacji do tych instytucji nie rozwiązuje problemu demoralizacji nieletniego. Do momentu, gdy nieletni pozostaje uczniem danej 

szkoły, jest ona zobowiązana do podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych i wychowawczych a wobec uczniów wykazujących 

objawy niedostosowania społecznego również działań interwencyjnych. 

Również konieczne jest odniesienie się do punktu 4 i 5 niniejszej procedury i dodanie, że poza popełnianiem przestępstw i udziałem w 

działalności grup przestępczych są jeszcze  wykroczenia, które w przypadku nieletnich są czynami karalnymi. Również wtedy pojawia się 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji. 

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

 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

zagrożone jego życie ani zdrowie. 

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

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

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły/placówki. 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku 



stwierdzenia stanu nietrzeźwości7 Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów 

oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 

szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7) Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi8. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tej instytucji (patrz komentarz do procedury „A”). 

 C. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

 
7Stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
8Art. 431. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej 
sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, 
Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 
 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, 
 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 
 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, 
 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, 
 5) (skreślony), 
  
 



Zabezpieczając środek przypominający wyglądem narkotyk nauczycielowi nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, 

przelewać, wąchać, sprawdzać smak, dotykać, itp. Substancję należy umieścić w pomieszczeniu niedostępnym dla innych osób, nie 

pozostawiając jej bez dozoru – nawet w pomieszczeniu zamkniętym.  

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa Policję. 

3) Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

Najbliższą jednostkę Policji należy powiadomić niezwłocznie a zabezpieczoną substancję przekazać przybyłym Policjantom. Nie wolno 

ujawnionego środka samemu dostarczać do komisariatu lub komendy Policji. 

 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i 
zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych podlega karze grzywny. 

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością 
sprawcy.  
 

D. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

 

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

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku 

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.  

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

 

z nieletnim, który popełnił czyn karalny, czynności niecierpiące zwłoki np. zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności  procesowych. 



3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły 

wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

Nauczyciel do czasu przyjazdu Policji powinien ucznia odizolować (np. w gabinecie dyrektora, pedagoga) kontrolując przez cały czas 

jego zachowanie. Należy zwrócić uwagę aby uczeń nie ukrył, przekazał innej osobie, połknął lub wyrzucił posiadaną substancję narkotyczną. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu (patrz komentarz w punkcie „C”), zobowiązany jest 

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

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

E.  Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

 

1) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

2) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

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

4) Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

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

szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, 

W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo przestępstwa lub wykroczenia dyrektor szkoły jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia najbliższej jednostki Policji a przyjmujący zgłoszenie Policjant podejmie dalsze decyzje co do 

toku postępowania.  Nauczyciel z uwagi na brak szczegółowej wiedzy prawniczej, nie zawsze właściwie zakwalifikuje dane zdarzenie, co może 

przynieść nieodwracalne negatywne skutki np. zatarcie śladów i dowodów czynu, pozbycie się przez sprawcę przedmiotów służących do 

popełnienia czynu lub pochodzących z popełnionego czynu, ucieczki lub ukrycie się sprawcy. 



6) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca 

rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

Przez zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa należy rozumieć takie działanie, które nie spowoduje zatarcia lub utraty 

pozostawionych przez sprawcę śladów np. poprzez naniesienie własnych śladów linii papilarnych, śladów obuwia itp. Śladów nie wolno: 

dotykać, zmieniać ich położenia, dopuszczać do nich osób postronnych. Odstępstwem od takiego postępowania są sytuacje, kiedy zachodzi 

konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Należy zatem pamiętać, że w przypadku zaistnienia na terenie szkoły zdarzenia, 

gdzie występują jakiegokolwiek ślady lub dowody, należy wezwać Policję. Przybyli na miejsce policjanci sami ocenią przydatność dowodową 

pozostawionych przez sprawcę śladów i dowodów. 

F.  Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

 

1) Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń, 

2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3) Powiadomienie rodziców ucznia, 

4) Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia (patrz komentarz w punkcie „E”). 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" albo, gdy wyczerpane zostaną środki 

możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność Policji jest konieczna. 

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

pracownikiem szkoły. 



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

1) Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom (w przypadku zagrożenie dyrektor szkoły podejmuje decyzję  

o ewakuacji ludzi i mienia), 

2)  Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję - tel. 997 lub 112. 

3) Informowanie sił policyjnych o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie i co powinno znajdować się w poszczególnych, konkretnych miejscach, 

4) Wyznaczenie pracownika, który będzie „przewodnikiem” sił policyjnych, 

5) Pod żadnym pozorem nie dotykać i nie przemieszczać podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów lub ładunków, 

6)  Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do paniki. 

H.  W przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 
(Wskazówki do prowadzenia rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby”) 
 
1) Po usłyszeniu słów „Podłożyłem ładunek wybuchowy – bombę” nie należy wpadać w panikę, 

2) Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki, 

3) Należy natychmiast powiadomić swoich przełożonych (dyrektora szkoły), 

4) Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak największą ilość informacji, 

5)  Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania (chociażby w przybliżeniu) sprawcy zamachu, 

6) Należy ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp. 

7) Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

– Czy pan/Pani podłożył/a bombę? 

– Kiedy bomba wybuchnie? 



– Gdzie jest w tej chwili bomba? 

– Jak bomba wygląda? 

– Jakiego typu jest ta bomba? 

– Co spowoduje wybuch bomby? 

– W którym miejscu bomba jest umieszczona? 

– Dlaczego Pan/Pani podłożył/a bombę? 

– Skąd Pan/Pani telefonuje? 

– Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje? 

– Jak się Pan/Pani nazywa? 

8) Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby, może to spowodować panikę wśród 

personelu oraz osób postronnych, utrudni działania Policji oraz ewentualną ewakuację. 

9) Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność przesłuchiwana przez Policję,9 

 

I.  W przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty. 

 
1) Nie wolno opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty, 

2) Nie wolno wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smak, przypatrywać się z bliska, 

3) Umieścić w jednym a następnie w drugim plastikowym worku szczelnie je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą), 

4) Powiadomić Policję lub państwową straż pożarną 

Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek: 

 
9 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: „Informator – zasady i procedury postępowania w przypadku otrzymania 
informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”, Katowice 2002. 



 odręczny lub nieczytelny adres, 
 nieprofesjonalnie napisany adres, 
 otwory w kopercie, 
 twarda koperta, 
 nierównomierne rozłożenie wagi, 
 zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych itp.), 
 wewnętrzna koperta, 
 podejrzane opakowanie, 
 wystające druty lub folia, 
 zapach, 
 zawyżona opłata, 
 błędy ortograficzne, 
 tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia, 
 zbyt staranne zapakowanie, 
 emitowane dźwięki, 
 brak adresu nadawcy brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą. 

 
 
 
 
Zał. 6 
 

PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYJŚCIA PO DZIECKO DO SZKOŁY / ŚWIETLICY SZKOLNEJ RODZICA/PRAWNEGO 
OPIEKUNA LUB INNEJ OSOBY UPOWAŻNIONEJ BĘDĄCEGO PO SPOŻYCIU/ POD WPŁYWEM ALKOHOLU. 

 
 
 

1. Rodzicom/ prawnym opiekunom lub innym osobom upoważnionym będącym po spożyciu lub pod wpływem alkoholu nie wydaje się 
dzieci. 

 



2. W przypadku przyjścia do szkoły rodzica/ prawnego opiekuna lub innej osoby upoważnionej będącej po spożyciu lub pod wpływem 
alkoholu wychowawca/wychowawca świetlicy sprawdza (telefonicznie) czy jest  
w rodzinie inna osoba pełnoletnia, która może zaopiekować się dzieckiem. 

 
 
3. Jeżeli jest taka osoba to jej przekazuje dziecko. 
 
4. W przypadku, gdy takiej osoby nie ma lub rodzic/ prawny opiekun lub inna osoba upoważniona będący po spożyciu lub pod wpływem 

alkoholu awanturuję się wychowawca/wychowawca świetlicy wzywa Policję. 
 

 
5. Funkcjonariusze Policji w uzasadnionych przypadkach odwożą osobę  będącą pod wpływem alkoholu do izby wytrzeźwień a dziecko do 

Izby Dziecka w Katowicach. 
 
6. W wypełnianiu procedury wychowawcy/ wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

 
 
7. W przypadku powtarzających się wyżej opisanych zdarzeń szkoła powiadamia Sąd Rodzinny i Opiekę Społeczną. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 7 
 
 
 
 
 

 

Tematyka zajęć realizowanych przez  pedagoga, psychologa szkolnego, 
wychowawców poszczególnych klas oraz przedstawicieli Wydziału Zdrowia 

 i Spraw Społecznych w danym roku szkolnym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zał.8 
 
 

Harmonogram spotkań ze Strażą Miejską w danym roku szkolnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zał. 9 
 

PLANY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W 
KLASACH W DANYM ROKU SZKOLNYM 

 


