
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych

wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem 
w Szkole Podstawowej nr 14 w Chorzowie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 11, poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. 
zmianami).

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 24, poz. 198).

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. 
zmianami).

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

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 z późn. zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 
r. w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

Strategia  działań  wychowawczych,  zapobiegawczych  oraz  interwencyjnych
wobec  młodzieży  zagrożonej  uzależnieniem  obejmuje  wszelkie  działania
wychowawcze,  profilaktyczne,  edukację  prozdrowotną  i  jest  realizowana  przez
wszystkich pracowników szkoły.

Podmiotem działań w ramach strategii są uczniowie.

Strategia  działań  wychowawczych,  zapobiegawczych  i  interwencyjnych  wobec
młodzieży  zagrożonej  uzależnieniem  w  Szkole  Podstawowej  Nr  14  w  Chorzowie
została zatwierdzona do realizacji uchwałą rady pedagogicznej z dnia ___________ r.
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1.  Systematyczne  prowadzenie  w  środowisku  szkoły  edukacji  prozdrowotnej,
promocji  zdrowia  psychicznego  i  zdrowego  stylu  życia  wśród  młodzieży,
rodziców i nauczycieli. 

§1

W Szkole Podstawowej Nr 14 w Chorzowie systematycznie prowadzona jest edukacja
prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

§2

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji:
1) Programu Wychowawczego Szkoły;
2) Szkolnego Programu Profilaktyki;
3) zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującą podstawą programową;
4) konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej;
5) w ramach współpracy z: 

a) Policją, 
b) Strażą Miejską, 
c) Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
d) innymi placówkami i instytucjami wspierającymi szkołę,

6) godzin z wychowawcą;
7) imprez sportowych i rekreacyjnych;
8) akcji informacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych;
9) zebrań z rodzicami;
10) spotkań indywidualnych i grupowych z pielęgniarką szkolną;
11) spotkań indywidualnych i zajęć z pedagogiem szkolnym (wg zgłaszanych potrzeb 

przez wychowawców, uczniów oraz rodziców);
12) spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki zdrowotnej (wg zgłaszanych 

potrzeb);
13) wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

2. Działalność informacyjna
§3

Działalność  informacyjna  obejmuje  upowszechnianie  wśród  dzieci,  rodziców  
i nauczycieli wiedzy na temat: 
1) szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
2) dostępnych form pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem;
3) możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień;
4) skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 
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§4

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez: 
1) realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły;
2) motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach 

i konkursach o tematyce profilaktycznej;
3) opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej;
4) wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej;
5) rozmowy indywidualne oraz zajęcia z uczniami mające na celu przekazywanie 

informacji na temat niebezpieczeństw związanych ze środkami zagrażającymi 
zdrowiu (w tym środkami) psychoaktywnymi;

6) przeprowadzanie pogadanek o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli 
Policji i Straży Miejskiej (wg potrzeb);

7) edukację rodziców;
8) opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących 

zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
9) edukację nauczycieli –przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów 

oraz zapraszanie specjalistów na szkolenia Rady Pedagogicznej.

§5

Numery telefonów oraz informacje o placówkach i instytucjach gdzie można szukać 
pomocy w przypadku wystąpienia podejrzeń lub sytuacji zagrażających zdrowiu 
i życiu są dostępne na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

3. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom zagrożonym 
uzależnieniem

§6
Dyrektor szkoły:
1) realizuje zadania wynikające ze Statutu SP Nr 14 w Chorzowie;
2) monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych;
3) na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających 
z realizacji strategii;

4) Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona 
z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów,  jak i ich rodziców.

§7

Nauczyciele i wychowawcy klas:
1) realizują treści zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym 

Programie Profilaktyki oraz w Planach Pracy Wychowawcy Klasowego;
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2) systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego
i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań;

3) realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, 
których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia oraz ścieżek: edukacji 
prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie;

4) uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu 
profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów 
podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem;

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

6) wychowawcy klas organizują szkolenia z rodzicami uczniów o charakterze 
profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki;

7) wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów 
zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy, sytuacji życiowej rodzin 
dysfunkcyjnych;

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

§8
Pedagog szkolny:
1) zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie 

szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom 
podejmującym zachowania ryzykowne;

2) systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem 
(ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, 
rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje 
z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły);

3) prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród 
młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na 
temat szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla
zdrowia i życia uczniów;

4) udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły 
materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii;

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

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

7) współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę 
i szkołę w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży;

8) organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach 
organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością;

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

§9
Psycholog szkolny:
1) zapewnia pomoc psychologiczną młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne

na terenie szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje i porady psychologiczne dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem;

2) dokonuje diagnozy psychologicznej uczniów po stwierdzeniu zasadności badań;
3) Prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia 

integrujące zespoły klasowe;
4) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców

i nauczycieli;
5) prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące 

minimalizowania skutków zachowań ryzykownych młodzieży;
6) wspiera wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
7) inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym ucznia;
8) współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, 

nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wymagających 
minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych.

§10

Pielęgniarka szkolna:
1) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który 

wymaga takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje;
2) wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia;
3) powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że 

uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą 
pobicia;
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4) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym w sytuacjach 
kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń ma problemy zdrowotne spowodowane 
zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.

§11

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:
1) uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach na temat reagowania 

w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że 
uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję 
przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy);

2) informują dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego czy psychologa szkolnego, 
wychowawcę lub nauczyciela o każdej zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, 
wymagającej interwencji pracownika szkoły.

4. Procedury działań interwencyjnych (szczegółowe omówienie procedur zawiera odrębny 
dokument)
lp. Sytuacja kryzysowa Działania interwencyjne pracowników szkoły 
1 Nauczyciel uzyskał 

informację, iż uczeń, który 
nie ukończył 18 lat, używa 
alkoholu lub innych środków
w celu wprowadzenia się 
w stan odurzenia, uprawia 
nierząd lub przejawia inne 
zachowania świadczące 
o demoralizacji (naruszanie 
zasad współżycia 
społecznego, popełnienie 
czynu zabronionego, 
włóczęgostwo, udział 
w działaniach grup 
przestępczych, 
niezrealizowanie obowiązku 
szkolnego1). 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, 
dyrektorowi szkoły.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/ psychologa szkolnego , 
wicedyrektora, dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę 
z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku 
potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie 
reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej 
przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia 
o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. 
nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej 
metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, 
ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/ psychologiem itp.) i ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, zgodnie 
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Każde z w/w zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów
Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest 
uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. 
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 
nie ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub sąd rodzinny,
 a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 
17 rok życia, prokuratora lub Policję.   

2 Nauczyciel podejrzewa, że na 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 

1 Postępowanie w stosunku do ucznia, który systematycznie uchyla się od spełniania obowiązku szkolnego określają
odrębne procedury szkolne.
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terenie szkoły znajduje się 
uczeń będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. 

dyrektora szkoły; także pedagoga/ psychologa szkolnego. 
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 zdrowia, ewentualnie 
udziela pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów:
a) o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu ucznia do 
placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 
stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
b) w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli 
rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, 
nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 
zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą 
jednostkę Policji,
c) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi 
powyżej 0,5% alkoholu lub wydychanym powietrzu powyżej 0,25% 
alkoholu na dm3 ) Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 
wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia 
(maksymalnie do 24 godzin). 

5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, 
powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę 
obowiązek powiadomienia Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 
rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.
Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie 
szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 Ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży

w kompetencji tej instytucji.   
3 Nauczyciel znajduje na 

terenie szkoły substancję 
przypominającą narkotyk. 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję 
przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 
zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest możliwe 
w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 
substancja należy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa 
Policję.

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

4 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 te substancje, 
pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), 
ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 
związku z poszukiwaną substancja. Nauczycielowi nie wolno (nie ma 
prawa) samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki 
ucznia – jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla Policji!

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia.
4. W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce 

przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa 
Policję (która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące 
do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy).
a) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po 
odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie 
przekazać ją 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. 
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5 Procedura określająca 
warunki zapewnienia 
uczniom bezpieczeństwa 
w szkole, ochrony przed 
przemocą, uzależnieniem, 
demoralizacją oraz innymi 
przejawami patologii 
społecznej 

1.W przypadku, rozwiązywania problemów związanych 
z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, szkoła 
współpracuje z rodzicami ucznia:
a)rodzice ucznia są zawiadamiani o przypadku naruszenia przez niego 
obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem
b)w celu rozwiązywania zaistniałego problemu przedstawiciel szkoły 
(wychowawca, pedagog/ psycholog, wicedyrektor, dyrektor):

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem/uczniami,
 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem/uczniami i jego/ich 

rodzicami (opiekunami prawnymi),
 prowadzi rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w czasie 

której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady 
współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość 
uzyskania pomocy specjalistycznej – spotkanie może odbywać się 
w ramach posiedzenia Komisji Wychowawczej,

 uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł 
zachowania,

 nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice 
i przedstawiciel szkoły (wychowawca, pedagog/ psycholog, 
wicedyrektor, dyrektor): 
c)uczniom potrzebującym pomoc specjalistyczna udzielana jest na 
terenie szkoły lub w razie potrzeby są kierowani do odpowiedniej 
placówki/ instytucji wspomagającej pracę szkoły (zarówno sprawca 
zdarzenia, jak i ofiara zdarzenia)

 ofiara i jej rodzice są informowani o krokach podjętych względem 
agresora  
d)brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze nieodpowiednie 
zachowanie ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań 
przewidzianych prawem:

 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji 
dyscyplinarnych, łącznie 
z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,

 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego i/lub na policję:
2.W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania 
obowiązujących w szkole zasad, w razie potrzeby mogą być  
prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.
3.Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników szkoły lub specjalistów 
z innych placówek wspomagających pracę szkoły.
4.Zachowanie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania 
obowiązujących w szkole zasad, podlegają monitoringowi (w który 
zaangażowani są wszyscy pracownicy szkoły); dokonywana jest 
cykliczna ewaluacja podjętych działań. 

6 Procedura postępowania 
w przypadku ucznia 
sprawiającego problemy 
wychowawcze

1. O niepokojącym zachowaniu sprawiającym problem wychowawczy 
należy powiadomić, w pierwszej kolejności, wychowawcę klasy. 
2. Wychowawca klasy zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i podejmuje 
odpowiednie działanie w zależności od stopnia przewinienia:
a) Rozmowa indywidualna (wyjaśniająca lub ostrzegająca) 
wychowawcy lub nauczyciela z uczniem, ewentualnie uczniami; jeśli 
wymaga tego sytuacja może odbyć się rozmowa nauczyciela lub 
wychowawcy z uczniem/ uczniami w obecności klasy. 
b) Uczeń zostaje pouczony przez nauczyciela lub wychowawcę w jaki 
sposób powinien się zachowywać reagować.  
c) Wpis negatywnej uwagi w dzienniczku uwag (kolejnej w przypadku 
braku poprawy). 
d) Przekazanie rodzicom informacji ustnej lub pisemnej, przez  
wychowawcę na temat zachowania ucznia. 
3. Jeśli zachodzi taka potrzeba w trakcie zajęć lekcyjnych – przekazanie 
ucznia sprawiającego problem wychowawczy pod opiekę pedagoga 
/psychologa szkolnego lub innej osoby (np. wicedyrektora lub dyrektora 
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szkoły).
4. Jeśli to samo zdarzenie będzie się powtarzać wychowawca lub 
nauczyciel interweniuje u pedagoga/ psychologa, który wspólnie 
z wychowawcą lub nauczycielem decyduje o podjęciu dalszych kroków 
m.in.: 
a) Poinformowanie o zaistniałej trudnej wychowawczo sytuacji 
w formie ustnej lub pisemnej rodzica. 
b) Indywidualna rozmowa wychowawcza pedagoga/psychologa 
szkolnego z uczniem w obecności wychowawcy klasy. 
c) Wezwanie rodzica do szkoły – rozmowa ostrzegawczo - 
wychowawcza z rodzicem i z dzieckiem (w obecności wychowawcy). 
d) W sytuacjach wyjątkowo trudnych – zwołanie posiedzenia Komisji 
Wychowawczej i opracowanie wspólnej strategii postępowania, 
wprowadzenie programu naprawczego. 
e) Jeśli sytuacja tego wymaga wypracowanie klasowych sposobów 
rozwiązania sytuacji konfliktowej (interwencja klasy jako zespołu) na 
godzinie wychowawczej (z ewentualnym udziałem pedagoga/ 
psychologa). 
5. Jeśli sytuacja tego wymaga można zorganizować spotkania 
wychowawcze, w przypadku braku poprawy, z zaproszoną osobą – 
specjalistą. 
6. Zgłoszenie sytuacji wyjątkowo trudnej wychowawczo (w przypadku 
wyczerpania dostępnych środków wychowawczych) dyrektorowi szkoły. 
7. Zapoznanie dyrektora szkoły, przez wychowawcę i pedagoga/ 
psychologa, z przebiegiem dotychczasowych działań wychowawczych. 
8. Rozmowa indywidualna dyrektora z uczniem (lub uczniami). 
9. Wezwanie rodzica do szkoły – rozmowa ostrzegawczo - 
wychowawcza z rodzicem i z dzieckiem (może odbywać się w obecności
pedagoga/ psychologa, wychowawcy. 
10. Udzielenie regulaminowych kar zapisanych w Statucie Szkoły 
i WSO, pozbawienie przywilejów.
11. W przypadku powtarzających się lub szczególnie trudnych sytuacji 
wychowawczych można włączyć do współpracy psychologa z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej placówki, kuratora społecznego
lub dzielnicowego.
a) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a dziecko nadal 
zachowuje się w sposób niezgodny z przyjętymi normami zachowania  
szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 
policję.
W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą
w szkole drogę służbową (wychowawca, psychologa /pedagog, 
wicedyrektor, dyrektor).
Zachowanie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania 
obowiązujących w szkole zasad, podlegają monitoringowi, (w który 
zaangażowani są wszyscy pracownicy szkoły); dokonywana jest 
cykliczna ewaluacja podjętych działań. 

7 Procedura postępowania 
w przypadku agresywnego 
zachowania ucznia – wobec 
sprawcy i ofiary

1. Przerwanie zachowania agresywnego/ przyjęcie zgłoszenia o takim 
zdarzeniu. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad 
swoimi uczniami nauczyciela z najbliższej sali.
a) jeśli zachodzi taka potrzeba – przekazanie agresora pod opiekę 
pedagoga /psychologa szkolnego lub innej osoby (np. wicedyrektora, 
dyrektora szkoły, pracownika pedagogicznego).
b) jeśli zachodzi taka potrzeba – udzielenie pierwszej pomocy 
przedmedycznej lub wezwanie lekarza/ pogotowia, gdy ofiara /agresor 
doznali uszczerbku na zdrowiu.
2. Poinformowanie wychowawcy klasy/wychowawców klas o 
zdarzeniu.
3. Przeprowadzenie przez wychowawcę klasy /wychowawców klas 
rozmowy wyjaśniającej z uczniem/uczniami - zidentyfikowanie ofiary, 
agresora, świadków zdarzenia, ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie 
wniosków. W rozmowie może uczestniczyć nauczyciel lub inna osoba 
dorosłą będąca świadkiem zdarzenia.
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4. Konsultacja z pedagogiem/psychologiem w sprawie dalszej pomocy 
ofierze; ewentualne zapewnienie specjalistycznej pomocy 
psychologicznej.
5. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 
poszkodowany).
6. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów – 
bezpośrednich uczestników zdarzenia (tj. agresora i ofiary) o zaistniałej 
sytuacji. Fakt ten zostaje udokumentowany wpisem w dzienniku zajęć 
(data, godzina, osoba, z którą rozmawiano).
7. Zgłaszanie powtarzających się sytuacji do pedagoga/ psychologa oraz
wicedyrektora i dyrektora szkoły.
8. W przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych 
(stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia) wychowawcy 
powiadamiają pedagoga/ psychologa i dyrektora szkoły.
9. Ustalenie przez wychowawcę (w razie potrzeby konsultacja 
z pedagogiem/ psychologiem) w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
sankcji w stosunku do ucznia/uczniów, w oparciu o Statut Szkoły oraz 
ustalenie ewentualnej pomocy psychologicznej dla sprawcy/sprawców.
10. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat 
wyciągniętych 
w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji.
11. W przypadkach szczególnie drastycznych powiadomienie o sprawie 
wszystkich członków Rady Pedagogicznej; w zależności od 
sytuacji/sprawy powiadomienie zespołu klasowego, całej społeczności 
uczniowskiej.
W przypadku popełnienia przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, czynu 
karalnego należy zawiadomić sąd rodzinny i/lub policję.
W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą
w szkole drogę służbową (wychowawca, pedagog/ psycholog , dyrektor).

8 Procedura postępowania 
w sytuacji stwierdzenia 
dewastacji mienia szkolnego 
i cudzej własności.

1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, 
rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu 
zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie 
sprawcy/sprawców.
3. Wezwanie rodziców.
4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie 
konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie
szkody.
6. Obniżenie punktacji zachowania.

9 Wewnątrzszkolna  procedura
postępowania  w  przypadku 
niespełniania  przez  dzieci  
i  młodzież  obowiązku  
szkolnego

1. W  szkole  prowadzony  jest  „dziennik  obowiązku  szkolnego”, 
który  znajduje  się  u  pedagoga  szkolnego.
2. Pedagog  szkolny  w  pierwszym  tygodniu  każdego  miesiąca  roku  
szkolnego  kontaktuje  się  z  wychowawcą  klasy  w  celu  sprawdzenia  
spełniania  obowiązku  szkolnego  przez  uczniów.
3. Wychowawca  klasy  ma  obowiązek  podać  pedagogowi  szkolnemu
nazwiska  uczniów, którzy  w  poprzednim  miesiącu  nie  
usprawiedliwili  opuszczonych  godzin  lekcyjnych  oraz  liczbę  tych  
godzin.
4. Pedagog  szkolny  wpisuje  w/w  dane  do  „dziennika  obowiązku  
szkolnego”.
5. W  przypadku  stwierdzenia  przez  wychowawcę  klasy  oraz  
pedagoga  szkolnego  nieobecności  nieusprawiedliwionej przez  ucznia  
wychowawca  podejmuje  działania.
6. Brak  reakcji  rodziców  (opiekunów  prawnych)  powoduje  wysłanie
przez  pedagoga  szkolnego  pisma  ponaglającego  do  rodziców  
(opiekunów  prawnych); Pismo  wysyłane  jest  za  potwierdzeniem  
odbioru. Równocześnie  pedagog  szkolny wysyła  pisemną  informację  
do  dzielnicowego odpowiedniego  rejonu. W  przypadku, gdy  rodzina  
korzysta  z  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pedagog  szkolny  
przesyła  pisemną  informację  pracownikowi  socjalnemu  
odpowiedniego  rejonu.
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7. W  przypadku  stwierdzenia  nieobecności  nieusprawiedliwionej  
przekraczającej  50%  godzin  lekcyjnych w danym miesiącu dyrektor  
szkoły  wysyła  rodzicom  (opiekunom  prawnym)  „Upomnienie”. 
8. Jeśli  po  upływie  7  dni  od  otrzymania  przez  rodziców  
(opiekunów  prawnych)  „Upomnienia”, uczeń  nadal  nie  spełnia  
obowiązku  szkolnego, dyrektor  szkoły  dostarcza  do  Wydziału  
Edukacji  Urzędu  Miasta  „Wniosek  o  wszczęcie  postępowania  
egzekucyjnego”; „Wniosek”  można  składać  do  końca  maja  danego  
roku  szkolnego.
9. Na  wniosek  dyrektora  szkoły, Naczelnik  Wydziału  Edukacji  
wszczyna  postępowanie  egzekucyjne.
10. Wydział  Edukacji  przesyła  dyrektorowi  szkoły  informację  
o  nałożeniu  grzywny  na  rodziców  (opiekunów  prawnych). 
W  terminie  30  dni  po  otrzymaniu  informacji  o  nałożeniu  grzywny  
dyrektor  szkoły  powinien  poinformować  Wydział  Edukacji  o  tym, 
czy  uczeń  podjął  realizację  obowiązku  szkolnego; w  przypadku  
nierealizowania  obowiązku, będą  nakładane  kolejne  grzywny.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

10 Procedura postępowania 
w sytuacji posiadania 
przedmiotów 
niedozwolonych na terenie 
szkoły.

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu: 
a)  jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go 
poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, 
uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; 
b) w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji 
szkoły, która zawiadamia policję).
2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy
 i dyrekcji szkoły, także kuratora sądowego, (jeżeli uczeń jest pod jego 
opieką).
3. Obniżenie punktacji z zachowania.

11 Procedura postępowania 
w przypadku znalezienia na
terenie szkoły broni, 
materiałów wybuchowych, 
innych substancji lub 
przedmiotów

1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły 
osobom (np. stosując określone metody ewakuacji – w przypadku 
zagrożenia 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. Informować siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń, przedmiotów 
w obiekcie.

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

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

12 Procedura postępowania 
w przypadku uzyskania 
informacji o podłożeniu 
ładunku wybuchowego

1. Po usłyszeniu słów: ”Podłożyłem ładunek wybuchowy – bombę” nie 
wpadać w panikę.
2. Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki.
3. Natychmiast powiadomić 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:
a)  należy ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, pleć dzwoniącego, akcent, 
stan pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy itp.
b) Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
a) Czy pan/pani podłożył/a bombę?
b) Kiedy bomba wybuchnie?
c) Gdzie jest w tej chwili bomba?
d) Jaki bomba ma wygląd?
e) Jakiego typu jest to bomba?
f) Co spowoduje wybuch bomby?
g) W którym miejscu bomba jest umieszczona?
h) Dlaczego pan/pani podłożył/a bombę?
i) Skąd pan/pani telefonuje?
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j) Gdzie pan/pani się w tej chwili znajduje?
k) Jak się pan/pani nazywa?
6. Nie należy samowolnie rozpowszechniać informacji o otrzymanym 
zgłoszeniu (może to spowodować panikę, utrudni działania policji oraz 
ewentualną ewakuację).
7. Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie 
na tę okoliczność przesłuchiwana przez policję. 

13 Procedura postępowania 
w przypadku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej 
(samobójstwo, śmierć, 
wypadki, katastrofy, 
terroryzm)

1. W większości sytuacji drastycznych pierwszeństwo działania na terenie
szkoły będzie miała Policja, Straż Pożarna i służby ratownicze. Dopiero po
usunięciu źródeł największego zagrożenia przyjdzie czas na samodzielne 
działania personelu szkoły w kierunku redukcji skutków zdarzenia 
kryzysowego.
2. W szkole powołany został zespół reagowania kryzysowego.
Wśród członków zespołu może nastąpić rotacja ról (zastępowanie siebie 
nawzajem – na wypadek choroby, zranienia itp.)
3. Zespół reagowania kryzysowego wydziela miejsce/pomieszczenie 
wyłącznie na potrzeby zarządzania kryzysowego.
4. Plany ewakuacyjne znane są wszystkim pracownikom szkoły, uczniom,
rodzicom; miejsce przechowywania kluczy do drzwi ścieżek 
ewakuacyjnych są znane.
5. Reagowanie na kryzys:
a) zbieranie informacji
b) ocena rozmiaru zdarzenia
c) identyfikacja osób potrzebujących pomocy
6. Pomoc psychologiczna (profesjonalna)
a) nawiązanie kontaktu z osobami dotkniętymi kryzysem (wsparcie, 
wysłuchanie)
b) debriefing (ustrukturalizowane spotkanie, którego celem jest wymiana 
doświadczeń związanych ze zdarzeniem, normalizacja reakcji na zdarzenie
traumatyczne, mobilizacja indywidualnych zasobów i umiejętności 
radzenia sobie ze skutkami zdarzenia, udzielenie informacji na temat 
dostępnych źródeł wsparcia)
7. Proces interwencji kryzysowej.
8. Współpraca z mediami.

14 Procedura postępowania 
w sytuacji 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 drugim plastikowym worku szczelnie 
je zamykając (zawiązać, zakleić taśmą).

4. Powiadomić policję lub straż pożarną.
Cechy charakterystyczne podejrzanych przesyłek: odręczny lub 
nieczytelny adres, nieprofesjonalnie napisany adres, otwory w kopercie, 
twarda koperta, nierównomierne rozłożenie wagi, zastrzeżenia („poufne”,
„do rak własnych”), wewnętrzna koperta, podejrzane opakowanie, 
wystające druty lub folia, zapach, zawyżona opłata, błędy ortograficzne, 
tłuste plamy, przebarwienia, zaolejenia, przebarwienia, zbyt staranne 
zapakowanie, emitowane dźwięki, brak adresu nadawcy, jakichkolwiek 
znaków, kto może być nadawcą.

5. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych
prozdrowotnych oraz interwencyjnych

§13

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci na terenie szkoły podejmowanych jest szereg 
różnorodnych działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz 
interwencyjnych w związku z uzależnieniami oraz innymi sytuacjami zagrożenia. 

12



Prowadzone działania dotyczą przede wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej oraz 
elementów profilaktyki drugorzędowej. 
Składają się na nie następujące działania: 
1) włączanie rodziców do organizowania imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek, 

akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl życia/ angażowanie 
rodziców do współpracy z nauczycielami w tym zakresie;

2) pedagogizacja rodziców w ramach profilaktyki uzależnień dotycząca środków 
psychoaktywnych oraz odpowiedzialności za popełnianie czynów niezgodnych 
z prawem, zagrożeń związanych z uzależnieniami, potrzeb rozwojowych dzieci 
i młodzieży, dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i specjalistycznej;

3) spotkania wychowawców/nauczycieli (w razie potrzeby także pedagoga 
i psychologa szkolnego) z rodzicami, przedstawianie diagnozy problemów 
uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualnych wskazówek, 
porad, udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów 
edukacyjnych; zachęcanie rodziców do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą;

4) rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem 
z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 
organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 
stosownych działań. 

6. Aktywny udział dzieci w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach 
umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie 
potrzeb psychicznych i społecznych 

§14
Zajęcia profilaktyczne prowadzą: 
1) wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin z 

wychowawcą;
2) nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają 

zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom; 
3) w ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne, w tym 

zajęcia sportowe;
4) pedagog /psycholog szkolny, realizując zajęcia profilaktyczne według zgłaszanych 

potrzeb;
5) wychowawcy klas i pedagog/psycholog szkolny, realizując wszelkiego typu 

programy profilaktyczne, w tym Szkolny Program Profilaktyki.

§15

Ponadto uczniowie biorą udział w szeregu różnorodnych działań wychowawczych, 
organizowanych imprezach szkolnych, wycieczkach, dyskotekach, akcjach, 
programach, uroczystościach; mają okazję angażować się w ich organizowanie.
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7. Dostosowanie treści i form zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych 
dzieci oraz stopnia zagrożenia 

§16

Wybór przekazywanych uczniom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się 
zgodnie z ich potrzebami, wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz 
percepcyjnymi. 

§17

Podejmowane przez szkołę działania uwzględniają indywidualne potrzeby ucznia oraz
potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia, uzależnieniem oraz 
występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. 

§18

Pod uwagę są brane, m.in., następujące zagrożenia: 
-wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym (w drodze do i ze szkoły);
-związane ze zjawiskiem przemocy i agresji (w szkole i poza nią);
-związane z niewłaściwym stylem życia (np. nieprawidłowe odżywianie się, 
uzależnienia, siedzenie przed komputerem);
-związane z niebezpieczeństwami występującymi w realnym życiu oraz Internecie 
(cyberprzemoc);
-wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego.

§19

Wychowawca klasy, planując pracę wychowawczą i zapobiegawczą w danym roku 
szkolnym, uwzględnia informacje uzyskane od innych nauczycieli, wychowawców 
oraz pedagoga. Bierze również pod uwagę okresową ocenę sytuacji wychowawczej 
w szkole (diagnoza zachowań uczniów na terenie szkoły). 

8. Edukacja rówieśnicza
§20

Edukacja rówieśnicza realizowana jest przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga 
oraz psychologa szkolnego, a także przedstawicieli Szkolnego Samorządu 
Uczniowskiego i pozostałych uczniów.

§21
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Formami działania w tym zakresie są między innymi:
1) organizacja imprez szkolnych zgodnie z planem pracy szkoły
2) organizacja akcji charytatywnych
3) organizowanie akcji dotyczących zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałania 

uzależnieniom,
4) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach prozdrowotnych 

oraz udział w zajęciach i zawodach sportowych
5) przygotowywanie tematycznych gazetek ściennych dotyczących problemów 

nurtujących dzieci
6) pomoc koleżeńska
7) zajęcia poświęcone problematyce asertywności, przeciwdziałania uzależnieniom, 

tolerancji, praw człowieka itp.
8) propagowanie idei edukacji rówieśniczej jako skutecznej drogi rozwiązywania 

konfliktów i problemów życiowych.

9. Metody współpracy szkoły z Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia

§22

1. W ramach współpracy policji i Straży Miejskiej ze szkołą organizuje się: 
1) spotkania tematyczne uczniów z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. na temat

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, wychowania w 
trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów 
unikania zagrożeń, 

2) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz 
przejawach demoralizacji młodzieży, 

3) udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które 
zaistniały na terenie szkoły.

§23

1. Współpraca ze Służbą Zdrowia: 
1) zatrudniona w szkole pielęgniarka szkolna udziela pomocy w przypadkach 

nagłych zachorowań, zatruć, złego samopoczucia, urazów, 
2) podejmuje działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym, 
3) prowadzi pogadanki dotyczące higieny osobistej, 
4) współpracuje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

10. Współpraca z różnymi instytucjami i, w szczególności organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie 
rozwiązywania problemów dzieci

§24
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Szkoła Podstawowa Nr 14 w Chorzowie współpracuje z instytucjami i organizacjami 
wspierającymi szkołę w zakresie rozwiązywania problemów dzieci m.in.:
1) Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną; 
2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) Komendą Miejską Policji w Zabrzu, Koordynatorami ds. nieletnich;
4) Sądem Rodzinnym (w tym z kuratorami), Policją (w tym z dzielnicowym), Strażą 

Miejską;
5) Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(Niebieska Karta);
6) Poradniami Specjalistycznymi;
7) innymi specyficznymi dla środowiska i sytuacji.

11. Wspieranie uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją, rozwijanie 
ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form
aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby 
psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności 
psychospołeczne

§25

1.W przypadku zdiagnozowania uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją 
szkoła oferuje uczniom możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawców,
psychologa i pedagoga szkolnego w celu rozwiązania swoich osobistych i rodzinnych 
problemów. 
2.Organizacja pracy szkoły zapewnia uczniom możliwość zaspokajania potrzeb 
społecznych, psychicznych oraz rozwój umiejętności i zainteresowań. 
3.Wobec uczniów zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniem realizowane będą 
następujące działania:
1) diagnoza problemu, w tym diagnoza sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia;
2) indywidualne rozmowy z uczniami; 
3) spotkania w ramach Komisji Wychowawczych;
4) współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem/ psychologiem szkolnym 

i dyrektorem szkoły;
5) organizowanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
6) zajęcia o charakterze opiekuńczo -wychowawczym i profilaktycznym;
7) organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju 

zainteresowań i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
8) organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym;
9) rozwijanie umiejętności psychospołecznych poprzez  udział w organizowanych 

zajęciach (wg. potrzeb uczniów);
10) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
11) udzielanie wsparcia materialnego;
12) objęcie ucznia pomocą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni 

czy placówki (pomoc dla ucznia, rodzica, nauczyciela).
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12. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień
i innych problemów dzieci oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji 
w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami

§26

1.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (WDN) uwzględnia tematykę 
profilaktyki uzależnień zgodnie z potrzebami szkoły oraz wewnątrzszkolnym 
systemem doskonalenia zawodowego. 
2.Głównym celem podejmowanych w tym zakresie działań jest przygotowanie 
kadry pedagogicznej do realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu 
Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz potrzeb określonych 
w corocznej diagnozie zachowań uczniów na terenie szkoły. 
3.Nauczyciele w zespołach przedmiotowych oraz w zespole wychowawców również 
omawiają sposoby realizacji zajęć o charakterze profilaktycznym, wynikające m.in. 
z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele mogą także 
korzystać z materiałów gromadzonych w bibliotece szkolnej i gabinecie pedagoga/ 
psychologa szkolnego.

13. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 
wychowawczych i zapobiegawczych

§27

Efekty podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych są systematycznie
oceniane poprzez:
1) analizę postaw poszczególnych uczniów przy wystawianiu ocen z zachowania;
2) sporządzanie sprawozdań śródrocznych i rocznych przez wychowawców klas;
3) analizę sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i zagrożeń zawartą

w sprawozdaniach sporządzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego;
4) analizę wniosków wynikających z corocznej diagnozy zachowań uczniów na 

terenie szkoły;
5) ewaluację skuteczności realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego 

i Szkolnego Programu Profilaktyki;
6) modyfikację Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu 

Profilaktyki;
7) współpracę nauczycieli, wychowawców i pedagoga/ psychologa szkolnego mającą 

na celu planowanie kroków zaradczych oraz rozwiązywanie bieżących problemów 
związanych z nieprawidłowym zachowaniem uczniów;

8) analizę liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną.
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