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PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 14. 12. 2016 r. Prawo oświatowe, 

2. Ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach, 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

5. 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 , 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 

szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można 

zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz,  

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej, 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
https://www.ore.edu.pl/images/files/wwip/Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
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10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (z późniejszymi zmianami) , 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późniejszymi 

zmianami), 

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami), 

14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii , 

15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późniejszymi zmianami), 

16. Statut Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu. 

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu 

„NASZA SZKOŁA NAUCZA, KSZTAŁCI, WYCHOWUJE  

NA WZORCACH PRZESZŁOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI” 

Wizją naszej szkoły jest wychowanie rozumiane jako wspieranie człowieka w rozwoju 

ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz 

społecznej. 

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja 

dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. 

 

Nasz absolwent jest: 

 ciekawy świata – interesuje się rzeczywistością, która go otacza, dostrzega jej 

złożoność, analizuje zależności, chętnie gromadzi różne wiadomości, korzysta z wielu 

źródeł, 

 krytyczny – potrafi zdobywać, selekcjonować i porządkować zdobywane informacje, 

 aktywny – lubi ruch, chętnie uprawia sport, ma różnorodne zainteresowania, 

 odpowiedzialny – przewiduje skutki własnych działań, potrafi zaakceptować porażki 

i konsekwencje swoich czynów, 
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 prawy – odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi oraz wartościami 

patriotycznymi 

 uczciwy -potrafi się przyznać do błędu 

 empatyczny – umiejący życzliwie zrozumieć innych, okazuje szacunek innym, 

 punktualny – szanuje czas swój i innych, dotrzymuje terminów, umie planować swoją 

pracę, 

 otwarty – łatwo nawiązuje kontakt z innymi, chętnie podejmuje współpracę, potrafi 

działać w grupie, jest komunikatywny, 

 rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i innym, 

 tolerancyjny – szanuje odmienność innych ludzi, 

 kulturalny - zna zasady dobrego wychowania oraz stosuje zwroty grzecznościowe, 

 przyjazny - potrafi budować właściwe relacje rówieśnicze, pokojowo rozwiązuje 

konflikty. 

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

Dyrektor szkoły: 

- stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczo-profilaktycznego w szkole, 

- dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły, 

- współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań 

wychowawczo -profilaktycznych, 

- nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

- współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem, rodzicami oraz 

samorządem uczniowskim, 

Rada Pedagogiczna: 

- opracowuje i zatwierdza program wychowawczo - profilaktycznego szkoły, 

- uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, 

- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły oraz w 

ewaluacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. 

Wychowawcy klas: 

- dbają o pozytywne relacje z uczniami, są odpowiedzialni za proces wychowawczo - 

profilaktyczny powierzonych im wychowanków, 
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- opracowują plan pracy wychowawczej z naciskiem na integrację zespołu klasowego, 

dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptację każdego ucznia w klasie, 

- ściśle współpracują z rodzicami uczniów, nauczycielami 

- współpracują ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w celu określenia zainteresowań, 

talentów, uzdolnień oraz trudności uczniów 

- zapoznają uczniów z obowiązującymi dokumentami w szkole, obowiązkami ucznia oraz 

zasadami BHP, 

- na początku każdego roku szkolnego dbają o wybór samorządu klasowego, 

- przygotowują z uczniami według grafiku imprezy szkolne i okolicznościowe apele szkolne,  

- permanentnie podnoszą posiadane kompetencje wychowawcze 

Nauczyciele przedmiotów: 

- włączają się aktywnie w realizację poszczególnych zakresów wychowawczo-

profilaktycznych szkoły, 

- bezwzględnie reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie przyjętych 

norm, 

- starają się tak organizować pracę lekcyjną, aby sprzyjała kształtowaniu atmosfery zaufania, 

współpracy i wzajemnej tolerancji, 

- doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczo-

profilaktycznych 

-kształtują i wychowują młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka 

 

Pedagog/Psycholog szkolny 

- rozpoznaje i diagnozuje problemy wychowawcze szkoły, 

- aktywnie uczestniczy  w realizacji działań wynikających z doraźnych potrzeb i planowej 

realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

- swoją kompetencją i warsztatem wspiera wychowawców i rodziców w realizacji zadań 

wychowawczo-profilaktycznych, 

- w sprawach wychowawczych utrzymuje indywidualny kontakt z dyrekcją, wychowawcami, 

uczniami oraz ich rodzicami, 

- prowadzi indywidualną pracę z uczniami i rodzicami potrzebującymi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

- otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych 
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- współpracuje z instytucjami wspierającymi działania szkoły np. poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

Rada Rodziców: 

- reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły, 

- współpracuje z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania i 

kształcenia młodzieży, 

- uczestniczy w ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach (apele, uroczystości itp.). 

Rodzice: 

- zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki, 

- współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

- pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy (wywiadówki, spotkania indywidualne), 

- biorą czynny udział w  życiu szkoły w tym w imprezach i uroczystościach 

okolicznościowych organizowanych w placówce, 

- współtworzą właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela. 

Samorząd Uczniowski: 

- reprezentuje społeczność uczniowską i inicjuje działania dotyczące życia uczniów, 

- jest animatorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w 

środowisku lokalnym, 

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego, 

- wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności 

uczniowskiej. 

 

Cele ogólne 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w wymiarze intelektualnym, 

duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i zdrowotnym. 

2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej 

i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie 

i świecie. 
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3. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych zachowań w 

różnych sytuacjach życiowych 

4. Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. Wprowadzanie uczniów w świat 

wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i 

szacunku do tradycji. Wskazywanie uczniom pozytywnych wzorców postępowania. 

5. Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie 

w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je 

i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania. 

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej u dzieci i motywacji do zdobywania wiedzy 

7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zdolności oraz  

określaniu dalszej drogi kształcenia 
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ZDROWIE 

Zadania Zamierzone osiągnięcia uczniów 

na poszczególnych poziomach 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Kształtowanie nawyków dbania o 

zdrowie i higienę osobistą 

 

 

Uczniowie stopniowo od pierwszej klasy: 

- poznają i stosują zasady higieny   osobistej oraz zasady zdrowego   

odżywiania się; 

- wiedzą jakie są obowiązujące procedury dotyczące 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych; 

- uprawiają sport, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego; 

- kształtują poczucie odpowiedzialności za   własne zdrowie. 

Rozmowy z pielęgniarką   

szkolną; 

Zapoznanie z procedurami 

dot. bezpieczeństwa w czasie 

pandemii obowiązującymi w 

szkole; 

Przeprowadzenie fluoryzacji i 

zachęcanie do higieny jamy 

ustnej; 

Lekcje wychowawcze; 

Zajęcia sportowe, w-f; 

Lekcje przyrody, biologii. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody, 

nauczyciele w-f, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy świetlicy 

szkolnej. 

Promowanie działań na rzecz 

własnego zdrowia, sprawności 

fizycznej, prawidłowej postawy. 

Propagowanie aktywnych form 

wypoczynku. 

Od pierwszej klasy uczniowie: 

-uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych 

-  zmieniają obuwie na terenie szkoły. 

- wykorzystują sprzęt sportowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny oraz regulaminu 

uczestnictwa w zajęciach sportowych 

- aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych, 

- uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktycznych. 

- poddają się badaniom profilaktycznym 

Od czwartej klasy: 

- świadomie wybierają aktywne formy wypoczynku, w tym mają 

możliwość wyboru dyscypliny w klasie sportowej. 

 

Rozmowy z pielęgniarką   

szkolną; 

Lekcje wychowawcze; 

Zajęcia sportowe, w-f; 

Edukacja społeczna; 

Lekcje przyrody, biologii. 

Pompy 91,Szkolny Dzień 

Sportu, Bieg Solidarności, 

Festyn Rodzinny, zajęcia 

pozalekcyjne SKS, 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody, 

nauczyciele w-f, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy świetlicy 

szkolnej. 

Wychowanie do życia w rodzinie 

poprzez zapoznawanie uczniów z 

problemami dojrzewania. 

Od klasy czwartej uczniowie dowiadują się, co dzieje się z ich 

organizmami podczas dojrzewania, rozumieją zachodzące 

przemiany oraz je akceptują. 

Zajęcia WDŻ, 

Rozmowy z pielęgniarką   

szkolną; 

Lekcje wychowawcze; 

Lekcje przyrody, biologii, 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przyrody, 

biologii,  WDŻ, 

pielęgniarka szkolna. 
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Rozwijanie opiekuńczego 

stosunku do kolegów, 

poszanowanie ich zdrowia i troska 

o ich bezpieczeństwo. 

Od pierwszej klasy stopniowo: 

- dbają o bezpieczeństwo własne i innych; 

- rozwijanie świadomości dotyczącej własnego zdrowia 

psychofizycznego ( w tym objawów chorób zakaźnych); 

- wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc, jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia. 

Lekcje wychowawcze, w 

ramach edukacji 

polonistycznej, społecznej i 

wyjść edukacyjnych. 

Wychowawcy klas, wszyscy 

nauczyciele, pielęgniarka 

szkolna. 

Promowanie zdrowego sposobu 

odżywiania 

Od klasy pierwszej do ósmej uczniowie stopniowo: 

- poszerzają wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania; znają 

prawidłowe nawyki zdrowego odżywiania się, 

Od klasy czwartej do ósmej uczniowie stopniowo: 

- rozbudowują wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów i 

pokonywania trudności związanych z okresem dojrzewania w tym 

bulimia, anoreksja, diety restrykcyjne 

- posiadają wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych, w tym 

otyłości i niedożywienia 

Zajęcia WDŻ; 

Lekcje przyrody i biologii;  

Lekcje wychowawcze; 

Spotkania z pielęgniarką. 

„Śniadanie daje moc” 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna 

psycholog 

pedagog 

Zapoznanie z zasadami pierwszej 

pomocy. 

Uczniowie stopniowo od pierwszej klasy: 

- poznają zasady umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

i udzielania pierwszej pomocy; 

- wiedzą, gdzie zgłosić się w wypadku pogorszenia samopoczucie 

lub zaobserwowania u siebie  duszności, kaszlu, gorączki itp. 

- pamiętają ważne telefony (policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe). 

 

Lekcje pierwszej pomocy, 

pogadanki z pielęgniarką, 

lekcje wychowawcze.  

 

Wychowawcy klas we 

współpracy z nauczycielami 

przedmiotów, Samorządy 

Uczniowskie, pielęgniarka. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zadania Zamierzone osiągnięcia uczniów 

na poszczególnych poziomach 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 
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Kształtowanie nawyków i 

umiejętności związanych z 

bezpieczeństwem we wszystkich 

sferach życia. 

Uczniowie od pierwszej klasy : 

-uczestniczą w projekcie Szkoła w Mieście. Projektowe zajęcia mają 

na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie i 

umiejętności reagowania na zagrożenia 

- zachowują się bezpiecznie w szkole i poza  nią, 

- reagują właściwie na pojawiające się zagrożenia. 

-poznają zasady  obowiązujące na terenie szkoły dotyczące 

zachowania podczas lekcji, przerw i zajęć dodatkowych 

(zawiadomienie nauczyciela o sytuacjach niebezpiecznych dla niego 

lub innych uczniów) i ich przestrzegają. 

- poznają i przestrzegają procedurę zachowania podczas pandemii, 

- poznają i stosują  regulamin BHP, zasady ruchu drogowego, zasady 

poruszania się na drodze  i w komunikacji masowej 

-uczniowie stopniowo zapoznają się z dokumentami szkolnymi tj. 

Statut Szkoły, Procedury postępowania itp. 

 

Lekcje wychowawcze, 

w ramach wszystkich 

edukacji  i wyjść 

edukacyjnych. 

 

Kalmariada - promowanie 

jazdy w kasku rowerowym 

Wychowawcy klas we 

współpracy z nauczycielami 

przedmiotów, Samorządy 

Uczniowskie. 

 

 

Zajęcia wf 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, Pedagog 

Zapoznanie z zagrożeniami XXI 

wieku m.in. pandemia, 

uzależnienia,  Mass media oraz 

cyberprzemoc. 

 

 

 

 

 

” 

Od pierwszej klasy uczniowie: 

- znają podstawowe zagrożenia i sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, 

- rozwijanie postawy asertywnej - kształtowanie umiejętności 

adekwatnego mówienia NIE,  

- od pierwszej klasy są uczone bezpiecznego korzystania z 

multimediów oraz Internetu; 

-od trzeciej klasy uczniowie znają zagrożenia związane z 

korzystaniem z Internetu, wiedzą jak bezpiecznie korzystać z sieci, 

-od czwartej klasy uczniowie mają świadomość szkodliwości używek, 

-od piątej klasy uczniowie wiedzą co to jest cyberprzemoc i znają jej 

realne konsekwencje. Uczestnictwo w programach typu: „Stop 

cyberprzemocy”, „Cyberprzemoc. Nie stosuj, nie lajkuj, nie 

udostępniaj” 

 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia w klasach; 

Warsztaty i zajęcia 

psychoedukacyjne, 

uświadamiające zagrożenia 

współczesności, 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowcy. 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog 
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Radzenie sobie ze stresem  

i sytuacjami trudnymi. 

Od pierwszej klasy wiedzą, że sytuacja pandemii jest trudną i 

nadzwyczajną oraz, że w sytuacji pogorszenia samopoczucia mogą 

skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w elementach  

pilotażowego programu psychoedukacyjnego psychologa szkolnego. 

„Garść radości, szczypta złości”. Jak radzić sobie z przykrymi 

emocjami , jak postępować w sytuacji trudnej? 

Od trzeciej klasy uczniowie dostrzegają przejawy sytuacji trudnych 

oraz stosują metody relaksacyjne. 

Od czwartej klasy poznają techniki pokonywania stresu. 

Od piątej potrafią samodzielnie określać swój problem. 

 

Pogadanki, lekcje 

wychowawcze lub zajęcia 

warsztatowe dotyczące  

radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych 

lub stresogennych; 

Rozmowy indywidualne. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, pedagodzy. 

Profilaktyka uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie od pierwszej klasy uczą się rozpoznawania sytuacji 

niebezpiecznych i w razie ich pojawienia proszenia o pomoc zaufaną 

osobę dorosłą. 

Uczniowie od trzeciej klasy umieją przeciwstawić się niewłaściwym 

naciskom innych, potrafią odmawiać. 

Od piątej klasy uczniowie: 

- rozumieją pojęcia: nałóg, używki;  

-potrafią odróżnić szkodliwe zażywanie od uzależnienia się od 

środków odurzających.  

-znają konsekwencje prawne dotyczące posiadania i korzystania 

substancji psychoaktywnych. 

Od szóstej klasy stopniowo wychowawcy wprowadzają profilaktykę 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a uczniowie znają 

zgubny wpływ nikotyny i alkoholu na organizm człowieka oraz są 

świadomi zagrożeń związanych  ze spożywaniem środków 

psychoaktywnych. 

 

Zajęcia z zakresu 

profilaktyki uzależnień, 

nawiązanie współpracy z 

odpowiednimi 

instytucjami; 

 

Lekcje wychowawcze i 

przedmiotowe; 

 

Diagnozowanie zachowań 

ryzykownych. 

 

Przygotowanie apelu z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień pt. „Umiem 

powiedzieć NIE”. 

 

 

Psycholog, pedagog 

wychowawcy, nauczyciele, 

Samorządy klasowe i 

szkolne. 

Spotkania z 

przedstawicielami Policji / 

Straży Miejskiej. 
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Ukazanie uczniom rodzajów 

zagrożeń,  uświadomienie 

przyczyn i skutków wynikających 

z nierozważnego zachowania. 

Stopniowo od pierwszej klasy uczniowie poznają rodzaje zagrożeń, 

wiedzą czym jest pandemia i jakie niesie za sobą konsekwencje, uczą 

bezpiecznie zachowywać się w szkole i poza nią m.in. przestrzegać 

zasad reżimu sanitarnego, poruszać się po drodze; poznają rodzaje 

służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo; wiedzą do kogo zwrócić 

cię o pomoc w różnych sytuacjach oraz jak zachować się, gdy są 

zaczepiani przez nieznajomych. 

Uczniowie stopniowo poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

dzięki czemu umieją bawić się bezpiecznie. 

Zajęcia lekcyjne oraz 

świetlicowe; 

Pogadanki dla uczniów; 

Zajęcia ze strażą miejską\ 

policją; 

Apel; 

Zapoznanie z ogólnymi 

zasadami bezpieczeństwa 

na lekcjach. 

Wychowawcy, współpraca 

ze Strażą Miejską/Policją 

Samorząd Uczniowski. 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy świetlicy. 

Uczenie świadomego i 

umiejętnego korzystania ze 

współczesnych mediów. 

Stopniowo od pierwszej klasy uczniowie uczą się właściwego 

korzystania z multimediów i Internetu. Poznają zagrożenia 

wynikające z gier multimedialnych i korzystają z gier dostosowanych 

do ich wieku oraz uczą się oddzielania postaci fikcyjnych od 

rzeczywistych. 

Stopniowo od drugiej klasy poznają zagrożenia wynikające z 

długotrwałego oglądania telewizji, pracy i zabawy z komputerem. 

Od trzeciej klasy uczniowie świadomie dobierają programy 

telewizyjne i radiowe oraz umieją właściwie korzystać z komputera i 

Internetu. 

Od czwartej klasy uczniowie wiedzą jakie płyną zagrożenia z 

korzystania z multimediów oraz Internetu, znają pojęcia 

cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu, wiedzą gdzie zgłosić się 

po pomoc 

 

Zajęcia dotyczące 

uzależnienia od Internetu 

dla uczniów; 

Udział w spektaklach 

profilaktycznych. 

Zajęcia biblioteczne 

dotyczące świata 

rzeczywistego i fikcyjnego; 

Zajęcia świetlicowe 

dotyczące środków 

masowego przekazu oraz 

świata reklam i fikcji – 

uczniowie uczęszczający 

na świetlicę. 

Wychowawcy klas we 

współpracy ze wszystkimi 

nauczycielami. 

Pedagog, psycholog. 

 

RELACJE 

 
Zadania Zamierzone osiągnięcia uczniów 

na poszczególnych poziomach 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Pogłębianie wiedzy o samym 

sobie. 

Uczniowie stopniowo od pierwszej klasy kształtują świadomość 

własnych dążeń, ograniczeń i poczucia własnej wartości oraz 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania w sposób akceptowany społecznie własnych emocji. 

Uczniowie od drugiej klasy są wdrażani do brania 

odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje oraz działania. 

 

Lekcje wychowawcze - 

warsztaty; 

Zajęcia psychoedukacyjne; 

Rozmowy indywidualne; 

Pogadanki i apele szkolne. 

Wychowawcy klas we 

współpracy z nauczycielami 

przedmiotów, 

doradca zawodowy 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny. 
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Rozwijanie kompetencji 

społecznych, propagowanie 

tolerancji i zapobieganie 

przejawom dyskryminacji. 

Uczniowie stopniowo od pierwszej klasy poznają swoje prawa i   

obowiązki oraz podstawowe zasady i normy współżycia 

społecznego. Uczestniczą w ustalaniu regulaminu klasowego i 

podporządkowują się jemu, dzięki czemu znają podstawowe 

zasady dobrego   wychowania i stosują się do nich. Wiedzą,  że 

należy nieść pomoc innym oraz kulturalnie reagują na odmienność 

innych ludzi. 

Od trzeciej klasy uczniowie dbają o dobry wizerunek szkoły. 

Od czwartej klasy znają konsekwencje wynikające z 

nieprzestrzegania Statutu Szkoły oraz Systemu Oceniania 

Zachowań i w konsekwencji przestrzegają obowiązujące prawa. 

Stają się tolerancyjni. 

Propagowanie życzliwej postawy względem siebie w szkole. 

Współorganizacja Dnia Życzliwości w Szkole pod hasłem: „Znajdź 

się wśród życzliwych”. Współpraca z Urzędem Miasta Wrocławia. 

Lekcje wychowawcze- 

zapoznanie ze Statutem 

Szkoły; rozmowy z uczniami 

kształtujące postawy 

kulturalnego zachowania się; 

Pogadanki lub zajęcia 

warsztatowe dotyczące 

kształtowania i utrwalania 

zachowań społecznie 

pożądanych uczniów w kl.I-

VIII; 

Dostrzeganie i wzmacnianie 

zachowań społecznie 

pożądanych uczniów podczas 

naturalnych sytuacji 

wychowawczych oraz życia; 

Zajęcia z policjantem 

\strażnikiem miejskim 

społecznego klasy i szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciel, 

pedagog, psycholog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog 

Utrwalenie zachowań asertywnych 

oraz uczenie konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów i 

zapobiegania agresji a także 

radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych\ trudnych. 

Od pierwszej klasy integracja pierwotna lub wtórna zespołów 

klasowych. Pomoc w kształtowaniu sieci wsparcia społecznego w 

trakcie pandemii. 

Od pierwszej klasy uczniowie  wiedzą, że wszelkie objawy agresji 

są nieakceptowalne, wiedzą gdzie zwracać się po pomoc w 

sytuacjach uznawanych przez nie za trudne. 

Od drugiej klasy uczniowie potrafią panować nad negatywnymi 

emocjami. 

Od trzeciej kasy wiedzą, gdzie szukać pomocy również w 

sytuacjach stresowych i lękowych. 

Od czwartej klasy wiedzą, co to jest przemoc i agresja i jak im 

zapobiegać. 

Od piątej klasy potrafią samodzielnie rozwiązywać konflikty 

rzeczowo, nieinwazyjnie. 

Pogadanki, lekcje 

wychowawcze lub zajęcia 

warsztatowe dotyczące agresji 

i przemocy w kl. I-VIII . 

 

Wychowawcy, pedagodzy, 

psycholog. 
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Rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

związanych z okresem 

dojrzewania. 

Uczniowie stopniowo od pierwszej klasy właściwie nawiązują 

relacje z rówieśnikami i dorosłymi oraz wiedzą do kogo zgłosić się 

w razie problemów i trudności. 

Od drugiej klasy uczniowie uczą się odbudowywania relacji po 

długim okresie nieobecności w szkole. 

Uczniowie od piątej klasy mają poczucia odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje i znają sposoby radzenia ze stresem. 

Od szóstej klasy uczniowie umieją się trafnie oceniać zjawiska 

społeczne. 

 

Lekcje wychowawcze; 

Zajęcia integracyjne; 

Zajęcia psychoedukacyjne; 

Rozmowy indywidualne; 

Pogadanki i apele szkolne. 

Wychowawcy klas we 

współpracy z nauczycielami 

przedmiotów, 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny. 

Rozwijanie samorządności w 

szkole. Rozwijanie szacunku dla 

dobra wspólnego i postaw 

prospołecznych. 

Rozwijanie aktywności uczniów 

na terenie klasy i szkoły. 

Stopniowo od klasy drugiej biorą udział w wyborach i działalności  

Samorządu Szkolnego, akcjach charytatywnych i społecznych, 

uczestniczą w pracach na rzecz szkoły i jej promocji. 

Od trzeciej klasy współorganizują  imprezy szkolne i klasowe. 

Od piątej działają w ramach wolontariatu na terenie szkoły i poza 

nią. 

Od szóstej posiadają zdolności organizacyjne oraz umiejętność 

pracy w zespole poprzez promowanie imprez przygotowanych 

przez uczniów. 

 

Działalność Samorządu 

szkolnego oraz samorządów 

klasowych; 

Organizacja imprez 

klasowych i szkolnych; 

Zajęcia projektowe; 

Lekcje wychowawcze; 

Działalność w ramach 

wolontariatu. 

Opiekunowie Samorządu 

szkolnego. 

Opiekun Szkolnego 

Wolontariatu. 

Wychowawcy klas we 

współpracy z nauczycielami 

uczącymi 

 

KULTURA 
Zadania Zamierzone osiągnięcia uczniów 

na poszczególnych poziomach 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Przygotowanie uczniów do 

podjęcia trafnej decyzji 

edukacyjnej i zawodowej. 

Od pierwszej klasy poznają otaczający świat oraz specyfikę 

poszczególnych zawodów. 

Od klasy trzeciej uczniowie wdrażają się do umiejętności analizy 

swoich mocnych i słabych stron i kształtują umiejętność 

samopoznania. 

Od siódmej klasy uczniów uczą się dokonywania trafnego wyboru 

szkoły i zawodu. Otrzymują pomoc w podejmowaniu decyzji 

dotyczącej dalszego etapu kształcenia 

Zajęcia z edukacji społecznej, 

lekcje wychowawcze; 

Zajęcia indywidualne i 

grupowe; 

Zajęcia z doradztwa 

zawodowego. 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy klas. 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Kształtowanie szacunku do 

własnego państwa, symboli 

narodowych, pamiątek 

historycznych. 

Od pierwszej klasy szanują symbole narodowe. 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w corocznych 

obchodach Dnia Patrona szkoły 

Od drugiej klasy zachowują się kulturalnie podczas uroczystości. 

Zajęcia z edukacji społecznej, 

patriotycznej, regionalnej; 

Uroczystości, apele szkolne; 

Spotkania z autorytetami z 

Wychowawcy klas we współpracy 

z nauczycielami uczącymi, ze 

specjalnym uwzględnieniem 

nauczycieli historii. 
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Znają hymn państwowy i szkolny. 

Od trzeciej klasy stopniowo poznają historię swojej ojczyzny, 

regionu oraz kształtują poczucie tożsamości narodowej. 

zewnątrz. 

Kształtowanie więzi z 

krajem ojczystym 

i świadomości obywatelskiej. 

Rozwijanie szacunku do 

obrzędów 

i zwyczajów nawiązujących 

do życia 

naszych przodków. 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w uroczystościach, 

rocznicach o charakterze patriotycznym odbywających się na 

terenie szkoły i   miasta w stroju galowym. 

Od pierwszej klasy uczniowie budują wrażliwość kulturową 

poprzez kontakt z dziełami sztuki, zabytkami, symbolami, ważnymi 

postaciami 

Od czwartej klasy poznają patriotyczne postawy z historii  

  i literatury. 

Od piątej klasy współorganizują uroczystości  związane 

 z tradycjami szkoły 

Zajęcia z edukacji społecznej, 

patriotycznej, regionalnej; 

Uroczystości patriotyczne; 

Apele szkolne; 

Lekcje języka polskiego oraz 

historii. Lekcje muzealne w 

ramach możliwości 

Wychowawcy klas we współpracy 

z nauczycielami uczącymi ze 

specjalnym uwzględnieniem 

nauczycieli historii i języka 

polskiego. 

Budzenie szacunku do 

miejsc pamięci narodowej, 

zabytków i wytworów 

kultury narodowej. 

Uczniowie od pierwszej klasy dbają o miejsca pamięci narodowej – 

w szczególności o pomnik Orląt Lwowskich. 

Uczniowie od trzeciej klasy uczą się uczestnictwa w  występach, 

wystawach, przedstawieniach szkolnych 

Uczniowie uczestniczą  w konkursach historycznych. 

 

 

 

Zajęcia z edukacji społecznej, 

patriotycznej, regionalnej; 

Uroczystości patriotyczne; 

Apele szkolne; 

Lekcje języka polskiego oraz 

historii; 

Konkursy; 

Współpraca z TMLiKPW 

oraz opieka nad pomnikiem 

Orląt Lwowskich. 

Wychowawcy klas we współpracy 

z nauczycielami uczącymi ze 

specjalnym uwzględnieniem 

nauczycieli historii i języka 

polskiego. 

Rozwijanie u uczniów 

pożądanych wartości takich 

jak: 

- uczciwość i wiarygodność; 

- odpowiedzialność i 

wytrwałość; 

- współpraca i koleżeństwo; 

- szacunek dla innych ludzi, 

tolerancja; 

- rozwijanie pasji i 

zainteresowań 

 

 

Już od pierwszej klasy uczniowie wdrażani są do mówienia 

prawdy, odróżnianiają dobro od zła. Potrafią przyznać się do winy, 

własnych błędów i pomyłek, są krytyczni, pożyczają rzeczy tylko 

za przyzwoleniem właściciela i oddają w ustalonym terminie, 

rzetelnie wywiązują się ze złożonych zobowiązań i obietnic, 

szanują mienie szkoły, wspólne, własne i innych oraz  właściwie 

reagują na zachowania niepożądane. 

Uczą się systematycznego i rzetelnego  wykonywania 

powierzonych zadań, pamiętają o swoich obowiązkach, są 

punktualni, przezwyciężają niepowodzenia i porażki. 

Angażują się w pomoc słabszym i potrzebującym, przestrzegają 

zasad współpracy w grupie, szanują zdanie i pracę innych uczniów, 

umieją zaprezentować swój punkt widzenia i wysłuchują innych. 

Szanują odmienności religijne, narodowe oraz wynikające z 

Wszystkie zajęcia: 

lekcje, uroczystości, wyjścia i 

wyjazdy edukacyjne, zajęcia 

świetlicowe i inne formy 

spędzania czasu w szkole. 

Wszyscy nauczyciele. 
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ograniczeń i niepełnosprawności, są wrażliwi na potrzeby drugiego 

człowieka, otwarci na poglądy innych, z szacunkiem odnoszą się do 

innych, używają zwrotów grzecznościowych, wyrażają swoje 

emocje w sposób, który nie rani innych. 

Rozwijają własne zainteresowania i umiejętności. Wykazują 

inicjatywę                   w działaniu. Aktywnie biorą udział 

 w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, konkursach, 

wystawach szkolnych. Rozwijają oryginalne myślenie i 

pomysłowość, prezentują wyniki swoich prac. 
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Zasady współpracy wychowawczej i profilaktycznej z rodzicami. 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania uczniów; interesują się problemami i sukcesami dzieci.  

Działania Zamierzone osiągnięcia Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Opracowanie w uzgodnieniu z rodzicami 

Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

Szkoły, zachęcenie do wyrażania opinii o 

nim oraz zatwierdzaniu go w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną. 

Informowanie o pracy szkoły i jej 

regulaminach, funkcjonowaniu dziecka w 

szkole. 

Rodzice współtworzą wybrane 

dokumenty szkolne, zapoznają się z 

pozostałymi. 

Rodzice posiadają wiedzę na temat 

funkcjonowania swojego dziecka w 

szkole. 

Współtworzenie szkolnego Programu 

Wychowawczo –Profilaktycznego. 

Zapoznanie z dokumentacją szkoły. 

Wskazanie źródeł informacji o szkole – 

strona internetowa, biblioteka.  

Informowanie o wynikach w nauce i 

zachowaniu. Indywidualne rozmowy z 

rodzicami. 

Rada Pedagogiczna, 

Rada Rodziców. 

Współdziałanie rodziców z nauczycielami i 

wychowawcami w realizacji zadań 

wychowawczych. 

Stworzenie warunków do szczerych, 

życzliwych kontaktów nauczycieli z 

rodzicami. 

Podmioty współpracują na rzecz 

właściwej realizacji procesu 

wychowawczo- profilaktycznego. 

Spotkania rodziców z nauczycielami. 

Udział w zebraniach, konsultacjach i 

spotkaniach organizowanych dla rodziców. 

Wychowawcy, nauczyciele 

uczący. 

Włączanie rodziców do pracy na rzecz  klasy 

i szkoły. 

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu 

klasy i całej społeczności szkolnej 

uwzględniając reżim sanitarny 

Spotkania z wychowawcami (indywidualne 

i grupowe). 

Wspólne ustalenia z rodzicami organizacji 

życia szkoły. 

Korzystanie z wiedzy, doświadczenia i 

wsparcia rodziców dla polepszania 

funkcjonowania szkoły we wszystkich jej 

aspektach. 

Pomoc rodziców przy organizacji imprez 

klasowych i szkolnych. 

Angażowanie rodziców do wykonywania 

działań użytecznych na rzecz klasy i szkoły 

Wychowawcy, przedstawiciele 

RR. 
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Doskonalenie wiedzy i umiejętności z 

zakresu wychowania, profilaktyki oraz 

wspierania dzieci             w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Rodzice posiadają wiedzę i 

umiejętności wychowawcze. 

Rodzice posiadają wiedzę dotyczącą 

uzależnień oraz instytucji i osób 

niosących pomoc w sytuacjach 

trudnych. 

Rodzice posiadają wiedzę na temat 

oferty edukacyjnej szkolnictwa 

ponadpodstawowego. 

Udzielanie pomocy w ramach bieżących 

potrzeb oraz konsultacji, porady 

specjalistyczne (pedagog, psycholog 

szkolny, logopeda, nauczyciele). 

Indywidualne spotkania z wychowawcą, 

pedagogiem, dyrektorem szkoły. 

Aktualizacja informacyjnych gazetek 

ściennych. 

Wspieranie rodziców w działaniach 

doradczych (udostępnianie materiałów 

informacyjnych). 

Wychowawcy klas, 

przedstawiciele RR, 

doradca zawodowy. 

Umożliwianie i ułatwienie kontaktów 

rodziców z poradniami i specjalistami 

świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. 

Rodzice posiadają wiedzę na temat 

poradni specjalistycznych i możliwych 

form pomocy dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz szczególnie uzdolnionych. 

Rodzice współpracują w ramach 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej organizowanej na 

terenie szkoły. 

Konsultacje, porady specjalistyczne 

(pedagog, psycholog szkolny, logopeda, 

nauczyciele). Współpraca z poradniami 

specjalistycznymi. 

Organizowanie warsztatów dla rodziców 

zgodnie z zapotrzebowaniem. Indywidualne 

spotkania z wychowawcą, pedagogiem, 

dyrektorem szkoły. 

Wspieranie rodziców w działaniach 

doradczych (udostępnianie materiałów 

informacyjnych). 

Wychowawcy klas, psycholog, 

pedagog, nauczyciele uczący, 

doradca zawodowy, Poradnie 

Psychologiczno – Pedagogiczne. 

Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie 

odpowiedzialności i skutków prawnych. 

Rodzice posiadają wiedzę dotyczącą 

odpowiedzialności prawnej w zakresie 

substancji psychoaktywnych. 

Konsultacje, porady specjalistyczne, 

udostępnianie ulotek informacyjnych 

Wychowawcy, przedstawiciele 

RR, pedagodzy, psycholog. 

Zaangażowanie szkoły w organizowaniu 

pomocy finansowej oraz materialnej, a także 

podejmowanie działań na rzecz 

pozyskiwania funduszy niezbędnych do 

wspierania działalności szkoły. 

Rodzice współpracują na rzecz 

organizacji pomocy materialnej. 

Rodzice wspierają przez działalność 

Rady Rodziców funkcjonowanie 

placówki. 

Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady 

Rodziców. 

Organizacja przez pedagoga szkolnego 

pomocy materialnej. 

Wychowawcy, przedstawiciele 

RR, pedagodzy, 

Rada Osiedla 

Parafia, 

prywatni sponsorzy. 

 

 

 

 



 19 

Działania profilaktyczno – wychowawcze skierowane do nauczycieli 

Działania Zamierzone osiągnięcia Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Poszerzanie wiedzy 

nauczycieli w zakresie 

profilaktyki. 

Nauczyciele stale pozyskują informacje umożliwiające 

realizowanie zadań profilaktycznych. 

 

Doskonalenie warsztatu pracy. 

Udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

Współpraca w zespołach 

samokształceniowych. 

Dyrektor Szkoły, wychowawcy 

klas,  wszyscy nauczyciele, 

pedagodzy, psycholog. 

Rozwój kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli. 

Nauczyciele stale rozwijają swoje kompetencje 

wychowawcze. 

Doskonalenie warsztatu pracy. 

Udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, wymiana doświadczeń. 

Aktywny udział w pracach zespołów 

wychowawców. 

Współpraca w zespołach 

samokształceniowych. 

Wszyscy nauczyciele. 

Rozwój umiejętności 

doradczych nauczycieli. 

Nauczyciele posiadają wiedzę na temat dalszej oferty 

edukacyjnej ; kształtują aktywność w wyborze szkoły 

ponadpodstawowej wśród uczniów oraz rodziców. 

Udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, wymiana doświadczeń, stała 

aktualizacja wiedzy 

Dyrektor, wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, doradca 

zawodowy. 
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Działania szkoły w zakresie profilaktyki drugiego stopnia: 

Profilaktyka drugiego stopnia to działania wczesnej interwencji, mające na celu ujawnienie 

osób lub grup o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganiu im w redukcji tego 

ryzyka. To profesjonalna odpowiedź na konkretne trudności, zagrożenia i problemy.  

W przypadku stwierdzenia zachowań nagannych (na podstawie rozmowy z wychowawcą, 

uczniem) pedagog lub dyrektor szkoły podejmują działania zmierzające do zminimalizowania 

ich skutków, przezwyciężania zachowań destrukcyjnych i obniżenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia ich w przyszłości (tzw. profilaktyka objawowa). Po spotkaniu zespołu 

interdyscyplinarnego (Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, pedagog\psycholog, wychowawca 

klasy, przedstawiciel policji \straży miejskiej, rodzic\ opiekun prawny ucznia) podejmowane 

są działania interwencyjne m. in. kierowanie do specjalistycznych poradni, lekarzy, na zajęcia  

terapeutyczne. 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE : 

 

Cele procedur: 

 usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w 

sytuacjach trudnych; 

 wskazanie działań naprawczych w tym korekcyjnych oraz terapeutycznych; 

 zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych; 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

 stwarzanie czytelnych granic, które pozwolą budować poczucie bezpieczeństwa 

uczniów w szkole 

 

Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji w postaci: 

 używania i propagowania wulgaryzmów, słów i gestów obrażających godność innych, 

 zachowań agresywnych, 

 prowokowania sytuacji konfliktowych, 

 zachowania znacząco utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie lekcji, 

 udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, 

 fałszowania dokumentów i podpisów, 
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 wagarowania, 

 używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, 

 przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub 

zdrowiu innych uczniów, 

 

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje działania mające na celu 

zmianę ich postawy. 

 

Działania te mogą mieć formę: 

 indywidualnych rozmów pracowników szkoły z uczniem, 

 rozmów z uczniem w obecności rodzica\ opiekuna prawnego, 

 podpisania kontraktu mającego na celu zmiany zachowania ucznia na pożądane, 

określającego formy pomocy, kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie 

powtarzania niepożądanych zachowań, 

 obniżenia oceny z zachowania, 

 zakazu udziału w imprezach typu: wyjścia do kina, wycieczki, dyskoteki itp. 

 przeniesienia do klasy równoległej, 

 komisje wychowawcze, 

 kar statutowych. 

 

W przypadku braku pożądanych zmian w zachowaniu się ucznia Dyrektor szkoły 

zwraca się z prośbą do instytucji wspomagających pracę szkoły: 

 Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Komisariatu Policji Wrocław 

Śródmieście. 

 

W innych sytuacjach niezgodnych z normami i zasadami współżycia społecznego 

bądź zagrażającymi  bezpieczeństwu na terenie szkoły lub podczas zajęć przez nią 

organizowanych zostaną podjęte działania zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

 

 Zastosowanie procedur w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga: 

· dobrego rozpoznania zdarzenia (problemu), 

· pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, 

· prawidłowego rozpoznania motywów postępowania. 
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W tych działaniach wspierają nauczycieli ( w zależności od potrzeb) pedagog szkolny, 

nadzór pedagogiczny, pracownicy policji, sądu ds. rodziny i nieletnich, poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna. 

 Skuteczności stosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym ucznia, przy wykorzystaniu następujących metod: 

· zebrania klasowe integracyjne, 

· spotkania indywidualne ucznia z wychowawcą, 

· spotkania indywidualne rodzica /opiekuna prawnego z wychowawcą, 

· zapisy w zeszycie kontaktów z rodzicami lub dzienniku elektronicznym - pisemne 

przekazanie informacji 

o zachowaniu dziecka i otrzymywanie odpowiedzi zwrotnej rodziców, 

· spotkania interwencyjne wychowawcy z udziałem ucznia i rodziców, 

· spotkania interwencyjne Komisji Wychowawczej I stopnia w składzie: 

wychowawca, pedagog, rodzic lub prawny opiekun, 

· spotkania interwencyjne Komisji Wychowawczej II stopnia w składzie: 

wychowawca, pedagog, dyrektor, przedstawiciel policji d/s. prewencji 

ewentualnie przedstawiciel d/s nieletnich Sądu Rodzinnego, rodzic 

lub opiekun prawny, 

· wezwania listowne i telefoniczne rodzica lub opiekuna prawnego ucznia 

· udział rodziców w wycieczkach szkolnych 

· udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły 

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia podczas jego pobytu w szkole w 

ramach jego zajęć edukacyjnych i opiekuńczych. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły zgodnie z 

obowiązującym planem zajęć. 

3. Rodzice uczniów klas I -VIII na początku każdego roku składają oświadczenie o sposobie 

powrotu dziecka ze szkoły do domu oraz o sposobie powrotu dziecka do domu w przypadku 

odwołania lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

4. Zajęcia mogą być odwoływane z jednodniowym wyprzedzeniem. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć z wyłączeniem zajęć 

świetlicowych. 
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6. Uczniowie podczas lekcji i przerw nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły. 

7. Uczeń może być zwolniony z lekcji na pisemną prośbę rodziców/opiekuna prawnego, na 

której podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia z zajęć wraz z informacją o 

wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej za dziecko. 

8. W przypadku złego samopoczucia ucznia powiadamiany jest jego rodzic/ opiekun prawny. 

Uczeń pozostaje pod opieką pracowników szkoły do czasu przybycia po niego rodzica/  

opiekuna prawnego, najpóźniej do momentu zakończenia zajęć przez dziecko. 

9. Rodzice na początku roku szkolnego wypełniają dokument szkolny zawierający aktualne 

dane personalne ucznia oraz dane teleadresowe rodziców. 

 

I .  Procedura postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów 

1. Zdecydowane i stanowcze przerwanie negatywnych zachowań uczestników 

zajścia. 

2. Rozdzielenie stron konfliktu. 

3. Określenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji między uczestnikami 

konfliktu oraz wobec osoby interweniującej. 

4. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 

5. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku elektronicznym. 

6. Poinformowanie przez wychowawcę rodziców /prawnych opiekunów/. 

7. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 

8. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych z udziałem tych samych 

Uczniów, wychowawca przeprowadza rozmowę interwencyjną. 

9. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia i dalszego powtarzania się zachowań 

agresywnych, wychowawca wnioskuje o zwołanie Komisji Wychowawczej 

(w zależności od charakteru zajścia I, II lub III stopnia). Komisję I zwołuje pedagog 

szkolny, Komisję II i III stopnia zwołuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

 

 

II.  Procedura postępowania w sytuacjach zachowania z przejawami przemocy 

1. Zdecydowane i stanowcze przerwanie negatywnych zachowań uczestników 

zajścia. 

2. Rozdzielenie stron konfliktu. 

3. Określenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji między uczestnikami 

konfliktu oraz wobec osoby interweniującej. 
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4. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia ( w razie potrzeby wezwanie pomocy 

medycznej). 

5. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 

6. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku elektronicznym. 

7. Sporządzenie notatki służbowej. 

8. Poinformowanie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Poinformowanie dyrektora szkoły. 

10. Powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego przez dyrektora , wicedyrektora, 

lub pedagoga. 

11. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 

12. Wystąpienie wychowawcy z wnioskiem o zwołanie Komisji Wychowawczej 

(w zależności od charakteru zajścia II lub III stopnia). Komisję II i III stopnia zwołuje 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

W przypadku kiedy uczeń zostanie pobity lub jest zastraszany 

poza terenem szkoły do składania doniesienia o zaistniałym zdarzeniu 

na policji zobowiązani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

 

III. Procedura Postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły 

wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia 

– z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych) 

1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły 

przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły 

postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich 

organów. 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku trudnych sytuacji wychowawczych 

1. Ustalenie przez nauczyciela i/lub wychowawcę klasy na początku roku szkolnego 

sposobów komunikacji z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uwzględniających 

udostępnienie niezbędnych danych dotyczących miejsca pobytu i pracy rodziców 

/opiekunów prawnych/ oraz numerów telefonów kontaktowych. 

2. Powiadomienie (telefoniczne, osobiste lub pisemne) przez wychowawcę, nauczyciela, 

pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora (z zachowaniem obowiązującej w szkole 

drogi służbowej) rodziców /prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach 
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wychowawczych. 

3. Odnotowanie faktu powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów ucznia 

w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie korespondecji 

4. Zgłoszenie problemów wychowawczych pedagogowi i/ lub psychologowi 

szkolnemu w formie ustnej lub pisemnej. 

5. Objęcie opieką i wsparciem pedagogicznym i psychologicznym ucznia i jego 

rodziców /prawnych opiekunów. 

6. W przypadku odmowy współpracy ze strony rodziców dyrektor szkoły, 

wicedyrektor lub pedagog zwraca się o pomoc do zewnętrznych instytucji 

wspierających szkołę ( np. MOPS, Sąd Rodzinny, itp.). 

7. W szczególnie trudnych wychowawczo sytuacjach (brak możliwości ustalenia 

miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów, rodzic pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających, itp.) dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wnioskują 

do instytucji (uprawnionych z mocy prawa) o przejęcie opieki nad uczniem. 

 

V. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie 

lekcji ( w tym także : wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, 

głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.) 

1. Upomnienie słowne, 

2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie, 

3. Dokonanie zapisu w dzienniku elektornicznym. 

4. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 

5. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej do dziennika przez wychowawcę 

klasy. 

6. W przypadku braku zmiany zachowań ze strony ucznia, powiadomienie rodziców 

/prawnych opiekunów/ (telefonicznie lub w zeszycie korespondencji,a także przy użyciu 

dziennika elektronicznego) 

7. W przypadku powtarzających się zachowań z udziałem tych samych uczniów 

przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy interwencyjnej. 

8. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i/ lub wychowawcy, zwołanie 

Komisji Wychowawczej I stopnia, a w dalszej kolejności II stopnia. 

 

VI. Procedura postępowanie w przypadku wagarów ucznia 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż 5 dni 
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roboczych (podejrzenie o wagary), wychowawca telefoniczne powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności i ustala jej przyczynę. 

2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca 

na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia. 

3. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje 

w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną. 

4. W przypadku potwierdzenia wagarów ucznia, wychowawca przeprowadza 

rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się 

powtarzał. 

5. Wychowawca dokonuje zapisu zdarzenia w dzienniku elektronicznym. 

W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu 

z rodzicami ucznia: 

a) Pisemne zawiadomienie Rodziców/ prawnych opiekunów ucznia przez wychowawcę 

klasy o absencji dziecka i niezrealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego, 

Powiadomienie pedagoga szkolnego przez wychowawcę o problemach dotyczących 

absencji ucznia. 

b) W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców dyrektor 

szkoły wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w związku z brakiem reakcji opiekunów/rodziców na wagary dziecka. 

c) Wszczęcie przez dyrektora szkoły postępowania administracyjnego 

i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący. 

6. Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego. 

 

VII. Procedura postępowania w przypadku nagminnego spóźniania się ucznia na lekcje 

lub inne zajęcia szkolne. 

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem (w celu poznania przyczyn spóźniania się 

i ustaleniu sposobów eliminacji spóźnień). 

2. Zawiadomienie rodziców /prawnych opiekunów o nagminnym spóźnianiu ucznia 

na lekcje. 

3. Dokonanie zapisu zdarzenia w dzienniku elektronicznym. 

4. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia na spotkanie interwencyjne 

w celu ustalenia działań eliminujących spóźnienia (w przypadku dalszego 

powtarzania się spóźnień). 

5. W przypadku pojawienia się kolejnych ,nagminnych spóźnień ucznia 
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wychowawca wnioskuje o zwołanie Komisji Wychowawczej I stopnia ,a w dalszej 

kolejności Komisji Wychowawczej II stopnia. 

 

VIII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży 

1. Rozmowa wychowawcy lub innego pracownika szkoły z uczniem celem ustalenia 

okoliczności kradzieży. 

2. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku lekcyjnym. 

3. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 

4. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia i przekazanie im informacji. 

6. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów 

skradzionego przedmiotu. 

7. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji. 

8. Dalszy tok postępowania prowadzi policja. 

 

IX. Procedura postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły (nóż, żyletka, kastet, kij, łańcuch, zapalniczka, 

zapałki, środki pirotechniczne, itp.) 

1. Nakłanianie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu 

2. Natychmiastowe wezwanie drugiego pracownika szkoły w celu sprawowania 

opieki nad uczniem. 

3. Poinformowanie ucznia o konsekwencjach przewidzianych w Statucie Szkoły. 

4. Powiadomienie wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły. 

5. Powiadomienie lub wezwanie rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Sporządzenie notatki służbowej. 

7. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej do dziennika przez wychowawcę 

klasy. 

W przypadku odmowy przez ucznia oddania niebezpiecznego przedmiotu : 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa odizolowanie ucznia jeżeli użycie 

zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych. 

2. Powiadomienie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie lub wezwanie rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Wezwanie policji. 

5. Przeprowadzenie przez policję rewizji w obecności rodziców/ prawnych 
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opiekunów. 

6. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką. 

7. Sporządzenie notatki służbowej. 

8. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 

 

X. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego 

w budynku szkoły. 

   

1. Podstawa prawna.  Ustawa z dn.14.12.2016 Prawo Oświatowe, poz. 59 Rozdział 5, art.99, 

pkt.4 „Obowiązki ucznia wynikające z przestrzegania warunków wnoszenia i   korzystania z 

telefonów komórkowych i   innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określa się w  

statucie szkoły”.   

  2. Postanowienia ogólne.  1) Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu 

komórkowego i   innych urządzeń elektronicznych na zasadach określonych w  niniejszej 

procedurze.  2) Zapis „telefon” w  dalszej części procedury odnosi się także do smartfonów, 

urządzeń typu smartwatch itp..  3) Zapis „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do 

tabletów, odtwarzaczy muzyki, dyktafonów, aparatów cyfrowych, słuchawek itp.  4) Szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu.     

3. Zasady korzystania z telefonów i   innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  1) 

Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych, 

uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje 

bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i  innych urządzeń 

elektronicznych.  2) Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia telefonu i schowania go w  

torbie/plecaku przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. Telefon pozostaje niewidoczny 

zarówno dla ucznia, jak i   pozostałych osób.  3) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania 

z telefonów i innych urządzeń elektronicznych w toaletach oraz przebieralniach.   

4.Użycie przez ucznia telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w szkole  możliwe jest 

wyłącznie : a) W celach edukacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych i imprez szkolnych po 

uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wydać polecenie odłożenia 

telefonów/urządzeń elektronicznych w wyznaczone miejsce ( np. podczas klasówek)  
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b) W czasie przerw, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (szczególnie  zdrowotnych ) 

po uzyskaniu zgody nauczyciela c) W budce telefonicznej można krótko skorzystać z telefonu 

za zgodą nauczyciela     

5) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania 

dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych. W szczególności nie wolno :  a) Filmować, 

fotografować nauczycieli , uczniów, pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. b) 

Nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. c) Fotografować i nagrywać koncertów, przesłuchań i innych form 

szkolnej aktywności artystycznej/sportowej, a w szczególności publikować i udostępniać 

pozyskane w ten sposób materiały. 

 6) Szczególnym restrykcjom podlegają działania uważane za cyberprzemoc  a) 

Fotografowanie i nagrywanie innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający ich dobra 

osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm etycznych i społecznych. b) 

Przesyłanie i publikowanie zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej lub nagranej 

szczególnie wtedy gdy może ja to obrazić, skrzywdzić lub narazić na szwank jej wizerunek. 

c) Nękanie telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującej krzywdę innych 

osób. d) Posiadanie, udostępnianie i przesyłanie za pomocą telefonu/urządzeń treści 

zawierające elementy przemocy, wulgaryzmy oraz inne treści nielegalne. 7) Jeśli uczeń 

dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy/ pedagog/ dyrektor 

wzywa rodziców, a jeśli to konieczne powiadamia odpowiednie organy lub odpowiednie 

służby.  

  

4. Zasady korzystania z telefonów i   innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść, 

wycieczek,  zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.   

  

1) Każdorazowo decyzję o zabraniu telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

elektronicznych podejmuje kierownik wycieczki , nauczyciel który prowadzi zajęcia lub 

opiekun grupy.  O przyjętych zasadach informuje się uczniów i rodziców. 2) Kierownik 

wycieczki/ opiekun grupy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy 

kradzież zabranego przez ucznia telefonu/urządzenia.  

  

5. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia powyższych procedur nauczyciel  odnotowuje 

ten fakt w e- dzienniku i zgodnie z przyjętym regulaminem oceniania  wpisuje punkty ujemne 

za zachowanie.  
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Jeśli uczeń notorycznie łamie zasady regulaminu korzystania z telefonów 

komórkowych/urządzeń , do szkoły zostaje  wezwany rodzic/prawny opiekun i ustala się 

 

W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń tego 

typu(np.mp3,smatrwatch,itp.) niezgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Szkoły 

(korzystanie z telefonu podczas pobytu w szkole, filmowanie, nagrywanie, fotografowanie 

innych osób, granie) pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon (po 

wcześniejszym jego wyłączeniu). Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie 

rodzic / prawny opiekun. 

1. Pracownik szkoły przekazuje telefon wychowawcy, pedagogowi, 

wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły. 

2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 

3. Dokonanie zapisu w dzienniku elektronicznym. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu, wezwanie pedagoga, 

wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

5. Nagana dyrektora szkoły. 

 

 

XI. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia przez ucznia tytoniu lub 

papierosa elektronicznego 

1. Poinformowanie wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego o fakcie palenia 

tytoniu/używanie e-papierosa przez ucznia danego oddziału. 

2. Powiadomienie o paleniu tytoniu lub e-papierosa przez ucznia na terenie szkoły dyrekcji 

oraz rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

3. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku elektronicznym. 

4. Rozmowa interwencyjna. 

5. W przypadku powtórzenia się zdarzenia, złożenie wniosku o zwołanie Komisji 

Wychowawczej I stopnia ( a w dalszej kolejności II stopnia) przez wychowawcę 

klasy.( Członkowie komisji ustalą jakie konsekwencje poniesie uczeń.) 
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XII. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod 

wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających 

1. Udzielenie pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwanie pogotowia - w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia ( w miarę możliwości odizolowanie go od pozostałych 

uczniów). 

2. Natychmiastowe wezwanie drugiego pracownika szkoły w celu sprawowania 

opieki nad uczniem. 

3. Zawiadomienie pielęgniarki, dyrektora szkoły, pedagoga, i wychowawcy klasy. 

4. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o konieczności natychmiastowego 

przybycia do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności 

skontaktowania się z nimi, powiadomienie Policji . 

5. Decyzje dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem podejmują rodzice 

i pracownicy pogotowia. 

6. Złożenie wniosku o zwołanie Komisji Wychowawczej II stopnia przez 

wychowawcę klasy.( Członkowie komisji ustalą jakie konsekwencje poniesie uczeń.) 

7. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji 

i Sądu Rodzinnego. 

 

XIII. Procedura postępowania w przypadku znalezienia u ucznia substancji 

przypominającej wyglądem narkotyk/substancję psychoaktywną 

1. Powiadomienie dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga szkoły. 

2. Poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności 

natychmiastowego przybycia do szkoły. 

3. Wezwanie policji w celu przeszukania i przesłuchania ucznia. 

4. Wszystkie działania dotyczące podejrzanej substancji podejmuje policja. 

5. Sporządzenie notatki służbowej. 

6. Złożenie wniosku o zwołanie Komisji Wychowawczej II stopnia przez wychowawcę 

klasy.( Członkowie komisji ustalą jakie konsekwencje poniesie uczeń.) 

 

XIV. Procedura postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie 

kartek, rzucanie przedmiotami, zabieranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub 

inne formy agresji słownej lub fizycznej) 
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1. Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrektora lub wicedyrektora, pedagoga 

lub psychologa. 

2. Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia(ewentualnie kuratora 

sądowego, jeżeli jest objęty jego nadzorem) 

3. Przeprowadzenie przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora rozmowy ze sprawcą. 

4. Powiadomienie przez dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga policji 

i Sądu Rodzinnego. 

5. Nagana dyrektora szkoły. 

 

XV. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub 

cudzej własności 

1. Interwencja pracownika szkoły (powstrzymanie sprawców). 

2. Ustalenie sprawców (rozmowa ze świadkami zdarzenia). 

3. Powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

4. Sporządzenie notatki służbowej. 

5. Wezwanie rodziców ucznia będącego sprawcą dewastacji. Odpowiedzialność 

za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice ucznia. 

6. W przypadkach szczególnych wicedyrektor lub dyrektor szkoły powiadamia policję. 

 

XVI. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły i  

jeśli jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa 

policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa i przekazuje je policji. 

3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie 

okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji. 

4. Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza 

notatkę w dokumentacji pedagoga. 

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych 

prawem. 

6. W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w 

godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  

powiadamia  o przestępstwie ( zdarzeniu) rodziców ucznia i w razie konieczności policję.  

 

 Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   

pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia. 
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2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności 

oraz ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i 

rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w 

dokumentacji pedagoga 

. 

XVII. Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób 

dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów lub pracowników szkoły 

 

1.  Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego 

i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia. 

2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  

3.  W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor 

szkoły zawiadamia policję. 

4. W innym wypadku zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

5.  W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć 

popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia 

policję. 

 

XVIII. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy 

 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o 

zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z  pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą 

cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i 

ewentualnych świadków. 

3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i  

jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców/ 

opiekunów   prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni). 

5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z 

zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WZO. 

 

6.  W innych  przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia 

policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga. 

7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

 

 

XIX. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych 

 

1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w 

dzienniku  elektronicznym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy. 
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2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i w razie potrzeby jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi oraz odnotowuje ten fakt w dokumentacji 

pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji 

oraz przekazanie informacji  o  konsekwencjach takiego postępowania i  formie 

ukarania ucznia. 

3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia 

wychowawca wzywa  ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię 

zachowuje. 

4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który 

przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony 

rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmuje inne, przewidziane prawem czynności. 

6. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego. 

 

XX. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza 

miejscem zamieszkania 

 

1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje 

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

a) poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a 

grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu 

b) w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję 

szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun 

podejmuje poszukiwania. 

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki: 

 wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji, 

 uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania, 

 jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i 

udziela uczniowi upomnienia, 

 jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i 

informuje ucznia o sposobie ukarania, 
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 informuje  rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje 

policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie  

turystycznej zostaje zawieszone. 

 

XXI Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy 

 

1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe 

poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W 

przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły. 

2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o 

konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie  

rodziców/ opiekunów  prawnych oraz wychowawcę klasy. 

3. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie 

dyrektora szkoły, rodziców /opiekunów prawnych. 

4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą 

oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję. 

5. Jeżeli zachowanie powtarza się, nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i  

wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania  

zapobiegawcze. 

 

 

Postanowienia dodatkowe 

• Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, które nie są związane z procesem 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, 

odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , smartwatche itp./. 

• Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na 

klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni. 
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EWALUACJA : 

 

Ewaluację stanowi sprawozdanie na koniec roku szkolnego. Przeprowadzenie  

diagnozy środowiska szkolnego przy ujęciu wszystkich podmiotów zawartych w programie 

profilaktyczno-wychowawczym SP 91. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. 

 

 

Zatwierdzenie: 

Program profilaktyczno –wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną  SP 91 w dniu  ……….września 2020 r. Opinia rady 

pedagogicznej z dnia …………….2020r. 

 

 

 


