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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42  

IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZCZECINIE  
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2017r. 

I. Podstawa prawna: 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.72   
 Konwencja o Prawach Dziecka - art.3,19    
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)  
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124 

oraz 2015r. poz. 28 i 875)   
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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 (Dz.U.z 2017r.poz.356)   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. z 2015r. poz. 1249)  

II. Wprowadzenie: 
 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest dokumentem określającym 
i scalającym oddziaływania szkoły i środowiska lokalnego. Wraz ze szkolnym zestawem 
programów nauczania tworzą spójną całość uwzględniając wszystkie wymagania zapisane 
w podstawie programowej. 
 Wychowanie młodego pokolenia jest głównym zadaniem rodziny oraz szkoły. Szkoła 
ma ukierunkować proces wychowawczy na te wartości, które pozwolą na wszechstronny 
rozwój ucznia, który chce i umie żyć zgodnie z przyjętym systemem wartości, zdrowo, 
bezpiecznie, w duchu tolerancji i szacunku dla innych. 
 Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągniecie 
dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej, a profilaktyka to 
całokształt działań mających pomóc w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, zapobiegającym patologiom społecznym 
głównie przez opóźnienie inicjacji zachowań patologicznych. Oba procesy zazębiają się. 
Stworzenie jednego programu wychowawczo-profilaktycznego pozwoli na niwelowanie 
zagrożeń lub osłabianie ich skutków co ważne jest zarówno dla wychowania jak  
i profilaktyki.  
 
III. Ogólna charakterystyka programu wychowawczo-profilaktycznego 

obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 42: 
 Powstały w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w czerwcu 2017r. program jest 
skierowany do trzech podmiotów występujących w szkole czyli w pierwszej kolejności do 
uczniów, a także do ich rodziców oraz pracowników szkoły. Przy jego opracowywaniu 
uwzględniono zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli informacje dotyczące modelu 
absolwenta, dotychczasowe doświadczenia szkoły, wyniki ewaluacji dotychczas 
realizowanych programów wychowawczego i profilaktyki.  
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 Wprowadzane od roku szkolnego 2017/2018 treści wychowawcze i profilaktyczne są 
zawarte w podstawie programowej przedmiotów kształcenia ogólnego i będą realizowane 
podczas zajęć edukacyjnych. W szkole podstawowej treści dotyczą takich obszarów jak: 
zdrowie, relacje-kształtowanie postaw społecznych, kultura-wartości, normy, wzory 
zachowań, bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych. Wykaz treści 
poszczególnych przedmiotów zawiera zał.1. 
 Stworzony program przeznaczony jest więc do realizacji nie tylko przez 
wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą. Współpraca  nauczycieli wszystkich 
przedmiotów, bibliotekarza, pedagoga, pielęgniarki szkolnej i pozostałych niepedagogicznych 
pracowników szkoły  z rodzicami i środowiskiem lokalnym pozwoli na realizację przyjętych 
celów.  

Podejmowane działania wychowawcze obejmą wszystkich uczniów. Do współpracy 
 w realizacji poszczególnych zadań zaproszono specjalistów. W obszarze profilaktyki w 
szkole realizowana będzie przede wszystkim profilaktyka uprzedzająca. Wynika to z faktu, 
iż uczniowie szkół podstawowych należą do populacji tzw. niskiego ryzyka. Ten przedział 
wiekowy obejmuje w przeważającej większości osoby przed inicjacją czyli takie, które nie 
podejmują zachowań ryzykownych. Na terenie szkoły może dochodzi do zdarzeń, które mogą 
bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu  i zdrowiu ,czasem nawet i życiu uczniów. Właściwa 
reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia, 
zgodna z przyjętymi procedurami (zał.4) oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych 
instytucji, daje gwarancję, że podjęte działania zapewniają bezpieczeństwo uczniów.  
W przypadkach pojawienia się pierwszych prób zachowań ryzykownych do działań zostaną 
włączeni specjaliści z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego, Miejskiej Komendy Policji, 
IV Komisariatu Policji , Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich.  
 Ponieważ każda klasa stanowi swoiste, niepowtarzalne środowisko rówieśnicze 
wychowawca klasy zobowiązany jest do 30 września danego roku szkolnego przygotować 
listę działań dodatkowych wchodzących w skład klasowego programu wychowawczo-
profilaktycznego, będącego odpowiedzią na potrzeby konkretnego oddziału, biorąc pod 
uwagę występujące czynniki ryzyka związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym  
i rówieśniczym. Propozycję tematów godzin wychowawczych zawiera zał.2. 
 Udział rodziców w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego wiąże się  
z ich udziałem w comiesięcznych spotkaniach z wychowawcą, a w miarę potrzeb również 
nauczycielami przedmiotów, uczestnictwie w wyjściach, wycieczkach, przedstawieniach, 
pokazach umiejętności uczniów, lekcjach otwartych. W ramach podnoszenia i wzmacniania 
kompetencji rodzicielskich planuje się aktualizację lub poszerzenie ich wiedzy na tematy 
związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowego stylu życia, 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań 
ryzykownych, aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych. Tematykę spotkań zawiera zał.3. 
 Powinnością nauczycieli wynikającą ze specyfiki wykonywanego zawodu jest 
permanentne dokształcanie i doskonalenie się. Realizacja programu wiąże się z podnoszeniem 
kompetencji nauczycieli w zakresie budowania relacji podmiotowych    z uczniami, 
poszerzenia wiedzy na temat prawidłowości rozwoju, zaburzeń zdrowia psychicznego, 
doskonalenia umiejętności warsztatowej pracy z grupą, aktualizowania wiedzy na temat 
skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych, 
podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej w wypadku zachowań ryzykownych 
wśród uczniów. Szczegółowa tematyka oparta o zgłaszane przez nauczycieli potrzeby będzie 
uzgadniana co roku przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną na sierpniowych 
posiedzeniach rady. 
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I. Założone cele programu. 
Cel ogólny:  

 Realizacja programu ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer 
osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. 

Cele szczegółowe : 
 Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz umiejętności współpracy 

 w grupie 
 Kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie oraz rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów. 
 Kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawstwa. 
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 
 Kształtowanie więzi z rodziną i krajem ojczystym. 
 Uświadamianie, iż praca ludzka jest wartością i obowiązkiem każdego człowieka. 
 Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do innych ludzi (religii, narodów, ras, 

niepełnosprawności). 
 

II. Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 
1. Cel: Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej 

oraz umiejętności współpracy w grupie. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
WYKONAWCA/ 
ODPOWIE-
DZIALNY 

TERMIN 

1.1.  
Miejsce ucznia 
w grupie 
rówieśniczej 
i nauka działania 
w grupie. 

1.1.1. Realizacja treści programowych 
zawartych w podstawie 
programowej kształcenia 
ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 

1.1.2. Identyfikacja i poczucie 
przynależności do danej klasy. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.1.3. Organizowanie różnych form 
współpracy: w grupie, parach, 
zespołach zadaniowych, 
realizacja projektów. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec  

1.1.4. Współtworzenie i respektowanie 
norm grupowych. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.1.5. Wyrabianie 
współodpowiedzialności 
za działania grupy. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.1.6. Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego i przyjęcie uczniów 
w poczet społeczności szkolnej. 

dyrektor 
szkoły wrzesień 

1.1.7. Wybór Samorządu Klasowego. wychowawcy 
klas 

wrzesień 

1.1.8. Zabawy integrujące zespół 
klasowy. 

wychowawcy 
klas wrzesień/ 
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czerwiec 

1.1.9. Organizacja i udział w 
imprezach  szkolnych 
i klasowych. 

wychowawcy 
klas, 

nauczyciele 
odpowiedzialni 
zgodnie z 
zapisem w 
koncepcji pracy 
szkoły na dany 
rok szkolny 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.2.  
Poznawanie 
i przestrzeganie 
norm 
właściwego, 
bezpiecznego 
zachowania 
w środowisku 
szkolnym 
i rodzinnym. 

 

1.2.1 Realizacja treści programowych 
zawartych w podstawie 
programowej kształcenia 
ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 

1.2.2 Organizacja i udział w 
konkursie Mistrz Dobrych   
Manier 

B. 
Kraśniewska listopad 

1.2.3 Stosowanie  zwrotów 
grzecznościowych. 

wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.2.4 Zapoznanie z zasadami 
poruszania się w szkole z 
uwzględnieniem takich miejsc 
jak: szatnia, szatnia wf, 
korytarze szkolne, toalety.  

wychowawcy 
klas I, IV 

wrzesień 

1.2.5 Zapoznanie uczniów na lekcjach 
wychowania fizycznego, 
informatyki, chemii, fizyki z 
obowiązującymi w 
pomieszczeniach regulaminami. 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
informatyki, 
chemii, 
fizyki 

wrzesień 

1.2.6 Stosowanie procedur 
dotyczących organizacji wyjść    
i wycieczek szkolnych 

organizatorzy 
wycieczek zgodnie z 

planem 

1.2.7 Poznanie  i stosowanie 
obowiązujące zasady 
korzystania  z telefonów 
komórkowych i urządzeń 
teleinformatycznych na terenie 
szkoły.  

wychowawcy 
klas 

wrzesień 

1.2.8 Wyrabianie nawyku  
poszanowania dobra wspólnego. 

wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

wrzesień/ 
czerwiec 
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1.2.9 Dostrzeganie potrzeb innych 
ludzi, udział w akcjach 
charytatywnych „Iskierka 
Radości”, „Pełna miska dla 
schroniska”, „Paczka dla 
rodaka, bohatera na kresach 
wschodnich”. Kształtowanie 
postaw odpowiedzialności za 
siebie i innych-wolontariat. 

    A.Dąbrowska, 
M.Stefańczyk 
E.Niedzielska 
Samorząd 
Szkolny 

grudzień 

1.2.10  Kształtowanie umiejętności 
dobrego komunikowania się, 
wyrażania  swoich opinii i 
sądów nie naruszając godności 
drugiej osoby. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień 

1.2.11 Utworzenie i przestrzeganie 
Kodeksu Klasowego. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.2.12 Zapoznanie uczniów i rodziców 
ze Statutem Szkoły, WSO, 
programem wychowawczo-
profilaktycznym, procedurami 
postępowania w sytuacjach 
stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia dzieci i 
młodzieży obowiązującymi w 
szkole. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień  

1.3.  
Kształtowanie 
umiejętności 
komunikowania 
się 
z rówieśnikami. 

1.3.1. Realizacja treści programowych 
zawartych w podstawie 
programowej kształcenia 
ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 

1.3.2. Poznanie i stosowanie w 
praktyce  zasad aktywnego 
słuchania. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.3.3. Zrozumiałe wyrażanie  swoich 
potrzeb i oczekiwań. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.3.4. Rozumienie uczuć innych, 
respektowanie ich praw. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

1.3.5. Podejmowanie tematyki 
na zajęciach edukacyjnych, 
godzinach wychowawczych, 
zajęciach dodatkowych. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 
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1.3.6. Kształtowanie pozytywnego 
obrazu własnego  „Ja” poprzez 
wspieranie ucznia w jego 
działaniach, prawidłowe 
komunikowanie i stwarzanie 
atmosfery  wzajemnego 
zaufania. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia wrzesień/ 

czerwiec 

1.4.  
Rozwijanie 
samorządnej 
działalności 
uczniów. 

1.4.1. Realizacja treści programowych 
zawartych w podstawie 
programowej kształcenia 
ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

zgodnie 
z 
rozkłade
m 
materiał
u 

1.4.2. Poznanie praw i obowiązków 
ucznia. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień 

1.4.3. Wybór Małego i Dużego 
Samorządu Uczniowskiego.  

opiekun MSU 
opiekun DSU 

wrzesień 

1.4.4. Udział w pracy samorządów 
klasowych, MSU, DSU. 

wychowawcy 
klas 
opiekun MSU 
opiekun DSU 

wrzesień/c
zerwiec 

1.4.5. Współudział uczniów 
w organizacji i przebiegu 
imprez i uroczystości klasowych 
i szkolnych. 

nauczyciele 
odpowiedzialn
i zgodnie z 
zapisem w 
koncepcji 
pracy szkoły 
na dany rok 
szkolny 

wrzesień/c
zerwiec 

1.4.6. Realizacja tematyki w czasie 
zajęć edukacyjnych, godzin 
wychowawczych. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień/c
zerwiec 

1.4.7. Organizowanie apeli 
porządkowych. 

opiekun MSU 
opiekun DSU 

wrzesień/c
zerwiec 

 
2. Cel: Kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie oraz rozwijanie 

umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

2.1.  
Kształcenie  
umiejętności 
zachowania się     

2.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 
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w sytuacjach 
trudnych. 

2.1.2. Poznanie i rozumienie 
pojęcia – stosownie do 
wieku: norma, prawo, 
obowiązek, tolerancja, 
godność. 

wychowawcy klas wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.3. Poznanie przedstawicieli, 
instytucji, do których można 
zwrócić się o pomoc, 
korzystanie z numerów 
alarmowych 

wychowawcy klas wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.4. Dostrzeganie różnice między 
ludźmi i  akceptowanie ich.  

wychowawcy klas wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.5.  Kształcenie umiejętności 
rozróżniania dobra i zła 
i odpowiednie na nie 
reagowanie. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.6. Kształcenie umiejętności 
właściwego zachowania 
w czasie przegrywania i 
wygrywania,  radzenie sobie 
z własnymi emocjami. 

 wychowawcy,     
nauczyciel w-f 

wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.7. Znajomość procedur 
bezpieczeństwa 
obowiązujących w szkole. 

wychowawcy 
klas 

wrzesień/ 
czerwiec 

2.1.8. Ćwiczenia asertywności. wychowawcy 
klas 

wrzesień/ 
czerwiec 

 
3. Cel: Kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawstwa. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

3.1.  
Poznawanie 
swoich mocnych 
i słabych stron oraz 
praca nad nimi. 
 

3.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 

3.1.2. Dokonywanie obiektywnej 
oceny  własnego 
postępowania i innych 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.3. Dostrzeganie swoich wad i 
zalet oraz praca nad nimi. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 
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3.1.4. Akceptowanie siebie. wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.5. Dostrzeganie wpływu innych 
na kształtowanie własnej 
osobowości. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.6. Wyrabianie  krytycznego 
stosunku wobec  wzorców 
propagandowych w środkach 
masowego przekazu. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.7. Udział w konkursach 
szkolnych 
i międzyszkolnych. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.8. Wybory Ligii Prymusów. A. Czumak styczeń, czerwiec 

3.1.9. Stosowanie aktywnych 
metod na godzinach 
do dyspozycji wychowawcy, 
mających na celu 
poznawanie samego siebie. 

wychowawcy klas wrzesień/ 
czerwiec 

3.1.10. Trening asertywności. wychowawcy klas,  wrzesień/ 
czerwiec 

3.2.  
Wdrażania 
do planowania 
własnych działań 
i przewidywania 
ich skutków. 

3.2.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

 nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkładem 
materiału 

3.2.2. Kształcenie umiejętności 
wyznaczania sobie celów 
i dążenie do ich osiągnięcia. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.2.3. Nabywanie umiejętności 
samokontroli i dokonywania 
samooceny.  

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.2.4. Przewidywanie skutków 
niewłaściwego postępowania, 
nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.2.5. Stosowanie zasad 
bezpieczeństwa podczas 
zajęć i przerw. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 

3.2.5. Organizowanie stałych zajęć  
pozalekcyjnych 
rozwijających 
zainteresowania uczniów. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

wrzesień/ 
czerwiec 
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4. Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

4.1.  
Kształtowanie 
postaw 
ekologicznych. 

4.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie 
z 
rozkłade
m 
materiał
u 

4.1.2. Pogadanki i prelekcje na 
temat ochrony środowiska. 

wychowawcy klas  
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie     
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły 
na dany 
rok 
szkolny 

4.1.3. Udział konkursach 
ekologicznych - „Przyjaciel 
przyrody”. 

E. Niedzielska kwiecień 

4.1.4. Udział w akcjach 
ekologicznych związanych     
z selektywną zbiórką 
odpadów. 

M. Bierzanowska,  wrzesień
/ 
czerwiec 

4.1.5. Podejmowanie zadań 
związanych z „Zielonym 
Tygodniem”. 

A. Czumak kwiecień 

4.1.6. Udział w akcji  „Sprzątanie 
Świata”. 

M. Bierzanowska kwiecień 

4.2.  
Tworzenie mody 
na zdrowy styl 
życia i aktywne 
spędzanie czasu 

4.2.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie 
z 
rozkłade
m 
materiał
u 
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wolnego. 4.2.2. Spotkania ze szczecińskimi 
olimpijczykami. 

L. Żbikowska zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły 
na dany 
rok 
szkolny 

4.2.3. Aktywne uczestnictwo na 
zajęciach wychowania 
fizycznego oraz spacerach. 

wychowawcy klas 
I-III, nauczyciele 
w-f 

wrzesień
/ 
czerwiec 

4.2.4. Organizacja „Mistrzostw w 
ergometrze wioślarskim”. 

L. Zbikowska zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły 
na dany 
rok 
szkolny 

4.2.5. Udostępnienie uczniom wody 
pitnej w czasie zajęć 
edukacyjnych na terenie 
szkoły. 

nauczyciele w-f wrzesień
/ 
czerwiec 

4.2.6. Aktywne uczestnictwo w 
imprezach i zawodach 
lekkoatletycznych, pokazach 
i konkursach tańca. 

L. Żbikowska,                      
M. Koszykowska 

wrzesień
/ 
czerwiec 

4.2.7. Udział w rajdach pieszych, 
wycieczkach. 

wychowawcy klas,                
W. Nowacka,                        
A, Czumak 

wrzesień
/ 
czerwiec 

4.2.8. Organizacja „Święta 
pieczonego ziemniaka”. 

W. Nowacka zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły 
na dany 
rok 
szkolny 



11 

 

4.3.  
Wyrabianie            
i utrwalanie 
nawyków 
zdrowego 
odżywiania. 

4.3.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie 
z 
rozkłade
m 
materiał
u 

4.1.1 Pogadanki i prelekcje na 
temat prawidłowego 
odżywiania. 

wychowawcy klas 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły na 
dany rok 
szkolny 

4.3.2. Udział uczniów klas I-III  w 
akcji „Owoce i warzywa w 
szkole”. 

kierownik 
gospodarczy   
wychowawcy klas 

wrzesień/ 
czerwiec 

4.3.3. Udział uczniów klas I-VIII w 
akcji „Szklanka mleka”. 

pracownicy kuchni/ 
kierownik 
gospodarczy 

wrzesień/ 
czerwiec 

4.3.4. Gazetki i plakaty tematyczne. wychowawcy klas 
nauczyciele 
przyrody, biologii 

zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły na 
dany rok 
szkolny 

4.3.5. Przygotowanie zdrowych 
posiłków w ramach turnieju 
„Bieg po zdrowie”. 

M. Bierzanowska kwiecień 

4.4.  
Wyrabianie               
i utrwalanie 
nawyków 
higienicznych. 

4.4.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie 
z 
rozkłade
m 
materiał
u 



12 

 

4.4.2. Pogadanki na temat higieny 
osobistej oraz konieczności 
systematycznej dbałości o 
własne ciało. 

pielęgniarka szkolna, 
wychowawcy klas 

zgodnie 
z 
zapisem 
w 
koncepcj
i pracy 
szkoły 
na dany 
rok 
szkolny 

4.4.3. Kontrola stanu czystości 
skóry głowy. 

pielęgniarka szkolna wg 
zgłaszan
ych 
potrzeb 

 
5. Cel: Kształtowanie więzi z rodziną i krajem ojczystym. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALN
Y 

TERMIN 

5.2.  
Kształtowanie 
więzi z krajem 
ojczystym i 
regionem  oraz 
rozwijanie 
świadomości 
obywatelskiej. 

5.2.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

5.2.2. Organizowanie i udział w 
uroczystościach, apelach, 
montażach słowno-
muzycznych z okazji świąt 
państwowych oraz ważnych 
dla kraju oraz własnego 
regionu rocznic. 

M. Stefańczyk listopad, 
kwiecień,  
maj 

5.2.3. Prezentacja pocztu 
sztandarowego szkoły 
podczas uroczystości 
szkolnych. 

L. Żbikowska wrzesień, 
październ
ik,  
czerwiec 

5.2.4. Zapoznanie i godne 
zachowanie się wobec 
symboli narodowych. 

wychowawcy klas 
nauczyciele historii 

wrzesień/ 
czerwiec 

5.2.5. Umieszczanie gazetek 
tematycznych. 

wychowawcy klas 
nauczyciele historii 

wrzesień/ 
czerwiec 

5.2.6. Wycieczki do muzeum oraz 
na wystawy. 

wychowawcy klas 
nauczyciele historii 

wrzesień/ 
czerwiec 

5.2.7. Organizacja „Tygodnia z 
Patronką Szkoły”. 

B. Kraśniewska maj 
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5.3.  
Ukazanie roli 
rodziny w życiu 
człowieka. 

5.3.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie  
z 
rozkłade
m 
materiału 

5.3.2. Organizowanie imprez 
wzmacniających więzi 
rodzinne (Dzień Rodziny, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Dziecka). 

wychowawcy klas zgodnie  
z zapisem 
w 
koncepcji 
pracy 
szkoły na 
dany rok 
szkolny 

5.3.3. Włączanie rodziców w prace 
na rzecz klasy i szkoły 
(opieka podczas wycieczek, 
wyjść, organizacja imprez 
klasowych i szkolnych, 
angażowanie się w akcje 
charytatywne). 

wychowawcy klas wrzesień/ 
czerwiec 

5.3.4. Udział rodziców w zajęciach 
otwartych. 

wychowawcy klas 
I-III 

wrzesień/ 
czerwiec 

5.3.5. Udział rodziców w 
warsztatach artystycznych z 
cyklu „Akademia rodzica”. 

M. Haptar wrzesień/ 
czerwiec 

5.3.6. Uczestnictwo w spotkaniach 
indywidualnych oraz 
zebraniach rodziców. 

wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowcy, 
pedagog 

wrzesień/ 
czerwiec 

 
 

6. Cel: Uświadamianie, iż praca ludzka jest wartością i obowiązkiem każdego 
człowieka. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALN
Y 

TERMIN 

6.1. Preorientacja 
zawodowa. 

6.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

6.1.2. Organizowanie wycieczek, 
warsztatów do zakładów 
pracy, instytucji, itp. 

wychowawcy wrzesień/ 
czerwiec 

6.1.3. Organizowanie spotkania wychowawcy wrzesień/ 
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z osobami wykonującymi 
ciekawe zawody. 

czerwiec 

6.1.4. Udział w kołach 
zainteresowań. 
 

nauczyciele 
przedmiotowcy, 
nauczyciele 
edukacji  
wczesnoszkolnej 

wrzesień/ 
czerwiec 

 
7. Cel: Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do innych ludzi (religii, 

narodów, ras, niepełnosprawności). 

ZADANIA FORMY REALIZACJI WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

7.1.  
Tolerancja 
dla innych 
religii, narodów 
i ras. 

7.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

7.1.2. Uświadomienie uczniom 
konsekwencji (także 
karnych) związanych z 
naruszaniem praw innych 
osób. 

wychowawcy klas wrzesień 

7.2. 
Przeciwdziałani
e ryzykownym 
zachowaniom 
dzieci i 
młodzieży. 

7.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

7.1.2. Nauka bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

nauczyciele 
informatyki 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

7.1.3. Interwencje doraźne 
związane ze zgłaszanymi 
zachowaniami 
cyberprzemocowymi. 

wychowawcy klas 
pedagog szkolny 

wg 
potrzeb 

7.1.4. Spotkania z rodzicami w 
ramach pedagogizacji 
dotyczących profilaktyki 
uzależnień od środków 
psychoaktywnych. 

pedagog szkolny wg 
terminarz
a 
pedagogi
zacji 

7.1.5. Spotkania z rodzicami w 
ramach pedagogizacji 
nt.cyberprzemocy z 
uwzględnieniem nowych 
form typu seksting, 

pedagog szkolny wg 
terminarz
a 
pedagogi
zacji 
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cyberbulling. 

 

8. Cel: Przygotowanie do odbioru dóbr kultury. 

ZADANIA FORMY REALIZACJI WYKONAWCA/ 
ODPOWIEDZIAL NY TERMIN 

8.1.  
Przygotowanie 
do udziału 
w życiu 
kulturalnym 
szkoły, 
środowiska. 

8.1.1. Realizacja treści 
programowych zawartych w 
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

nauczyciele prowadzący 
zajęcia 

zgodnie z 
rozkłade
m 
materiału 

8.1.2. Udział klas w lekcjach 
bibliotecznych. 

B.Włodarczyk wrzesień/ 
czerwiec 

8.1.3. Systematyczne korzystanie 
uczniów z biblioteki i 
czytelni szkolnej. 

B. Włodarczyk wrzesień/ 
czerwiec 

8.1.4. Angażowanie uczniów do 
udziału w akcjach 
czytelniczych typu „Cała 
Polska czyta dzieciom”, 
„Głośne czytanie 
Sienkiewicza”. 

B. Włodarczyk styczeń 

8.1.5. Udział w konkursach 
pięknego czytania, 
recytatorskim, czytania ze 
zrozumieniem. 

B. Włodarczyk,  
M. Wężowska,  
B. Kraśniewska 

zgodnie z 
zapisem 
w 
koncepcji 
pracy 
szkoły na 
dany rok 
szkolny 

8.1.6. Wyjścia do instytucji 
kulturalno - oświatowych. 

wychowawcy klas, 
nauczyciele poloniści, 
nauczyciel bibliotekarz 

wg 
potrzeb 

8.1.7. Udział w projekcjach 
internetowych „Teatr dla 
szkół” 

A. Czumak wrzesień/ 
czerwiec 

 

III. Formy realizacji programu:  
 zajęcia lekcyjne 
 zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań 
 zajęcia specjalistyczne  
 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych 



16 

 

 indywidualna praca z uczniem zdolnym 
 indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
 przeprowadzanie różnorodnych imprez, spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek, 

apeli 
 prezentacja osiągnięć uczniów,  
 organizowanie akcji charytatywnych i ekologicznych 
 praca w samorządzie uczniowskim 
 współpraca z rodzicami 

 
IV.  Model absolwenta 
Po analizie wyników diagnozy przyjęto oddzielnie model absolwenta kończącego naukę  
w pierwszym etapie edukacyjnym i absolwenta kończącego naukę w szkole 

Absolwent klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie: 
1. Sprawnie posługuje się wiedzą w życiu codziennym. 
2. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kolejnym szczeblu edukacji. 
3. Ma poczucie własnej godności i wartości. Akceptuje siebie. Potrafi prezentować własne 

zdanie i słuchać opinii innych.  
4. Jest ciekawy świata. Ma pasje i zainteresowania. Formułuje pytania i wie gdzie należy 

szukać na nie odpowiedzi. Zna zasady efektywnego uczenia się. Potrafi działać w sposób 
zorganizowany i zaplanowany. 

5. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości. W swoim zachowaniu 
wykazuje dobre intencje. 

6. Jest otwarty wobec świata oraz innych ludzi i szanuje ich odmienność. Potrafi zgodnie 
współpracować . 

7. Stara się być odpowiedzialny i rozważny. Wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 
można na nim polegać. 

8. Jest życzliwy, pomocny i wrażliwy na potrzeby innych ludzi i przyrody. 
9. Jest uprzejmy i kulturalny. 
10. Dba o swoje zdrowie. Ma wykształconą potrzebę uprawiania sportu i zdrowego 

odżywiania się oraz unikania używek. 
11. Stara się panować nad emocjami. Potrafi znosić porażki. 
12. Szanuje wielowiekowe świadectwo kulturowe. 

 
 
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie: 

1. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce, w tym również  
w sytuacjach nietypowych. 

2. Jest dobrze przygotowany do następnych etapów szkolnictwa. 
3. Ma poczucie własnej wartości i godności. Akceptuje siebie. Jest asertywny. Potrafi 

podejmować decyzje i bronić ich w kulturalny sposób. Nie boi się krytyki. 
4. Ma rozbudzone potrzeby poznawcze. Potrafi zaplanować swoją pracę i umiejętnie 

korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy. Zna zasady efektywnego uczenia się . Rozwija 
swoje zainteresowania i pasje. 

5. Jest prawy, postępuje etycznie. Ma ukształtowany system wartości i przestrzega norm 
społeczno-moralnych. 

6. Cechuje się tolerancją i przyjazną postawą wobec świata i ludzi. Potrafi zgodnie 
współpracować. 

7. Jest rozważny i odpowiedzialny. Stara się myśleć krytycznie. Potrafi przewidzieć skutki 
określonych zdarzeń i ponieść konsekwencje swoich zachowań. Można na nim polegać. 



17 

 

8. Jest życzliwy, pomocny i wrażliwy na potrzeby innych ludzi i przyrody.  
9. Odznacza się kulturą osobistą, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach. 
10. Dba o swoje zdrowie. Ma wykształconą potrzebę uprawiania sportu i zdrowego 

odżywiania się oraz unikania używek. 
11. Potrafi nazwać swoje emocje i panować nad nimi. 
12. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. 
13. Jest obywatelem świata.  
14. Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym.  
15. Sprawnie korzysta z nowoczesnych technologii. 

 

V. Monitoring i ewaluacja. 

Zakłada się prowadzenie monitoringu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
przez wychowawców klas i nauczycieli realizujących treści podstawy programowej. Co roku 
we wrześniu wychowawcy są zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy w swojej klasie , 
diagnozy rozumianej jako szerokie rozpoznanie pojawiających się zagrożeń w środowisku 
rówieśniczym lub lokalnym. 
Wyznaczony przez dyrektora szkoły zespół nauczycieli będzie przeprowadzał ewaluację 
cząstkową na koniec każdego roku szkolnego. 
Danych dostarczą: wychowawcy realizujący klasowy program wychowawczo-profilaktyczny, 
nauczyciele przedmiotowcy odpowiedzialni za realizacje podstawy programowej 
poszczególnych edukacji lub przedmiotów, pedagog szkolny poprzez ujęcie w sprawozdaniu 
rocznym tematów i terminów spotkań z rodzicami w ramach tzw. pedagogizacji, dyrektor 
szkoły poprzez ujęcie w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego tematów szkoleń rady. 
Przyjmuje się możliwość dokonywania modyfikacji programu w zależności od wyników 
diagnoz wewnątrzklasowych lub otrzymania informacji o pojawiających się czynnikach 
ryzyka wśród uczniów lub ich rodzin. 
Ewaluację końcową proponuje się przeprowadzić pod koniec roku szkolnego 2021/2022.  
Tematy godzin wychowawczych w klasie VII 
 
1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 
2. Poznajemy Wewnątrzszkolny System Oceniania, kryteria oceny zachowania. 
3. Tworzenie zasad pracy z grupą. 
4. Jak radzić sobie ze stresem? 
5. Nałogi, czy silna wola i zdrowie? 
6. W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?  
7. Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 
8. Jestem odpowiedzialny za siebie i innych. Wolontariat. 
9. Jakie książki lubię czytać i dlaczego? Czytanie- sposób na spędzanie wolnego czasu. 
10. Lekcje poświęcone ważnym świętom narodowym ( 11 listopada, 3 Maja) 
11. Anoreksja, bulimia, zagrożenia płynące z nadużywania leków. 
12. Prawo a postępowanie wobec nieletnich. Ryzykowne zachowania seksualne. 
13. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju. 
14.Wzmocnij mocne strony. 
15. Mów do mnie jeszcze. Typy komunikacji. 
16. Miłości można się nauczyć i uczyć się jej trzeba.  
17. Istota godności człowieka- jej podstawy, rodzaje, zagrożenia godności. 
18. Nauczmy dzieci wartości-pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność, 
wytrwałość. 
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19. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. 
20. Ocena pracy i zachowania. 
21. Jak dbać o swoje zdrowie? 
22. Święta klasowe. 
Tematy godzin wychowawczych w klasie VIII 
 
1.Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy. 
2. Poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka jako priorytetowe zadanie. 
3. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. 
4. Odpowiedzialność i wartości z nią zintegrowane. 
6. Czy potrafię wyznaczać swoje cele? Jak dążyć do ich osiągnięcia. 
7. Ruch w życiu człowieka jako skuteczny sposób dbania o zdrowie psychiczne. 
8. Moje obowiązki jako członka rodziny i społeczeństwa. 
9. Czym jest praca dla człowieka?  
10. Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia 
11. Nałogi, złe nawyki- NIE. Zdrowy styl życia- TAK.  
12. Dlaczego warto działać zespołowo? Doceniamy różnice zdań, wiedzę, doświadczenie. 
13. Zbieram informacje o własnym rozwoju psychofizycznym. 
14. Szukam sensu życia. 
15. Prawne i moralne skutki posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych. 
16. Dlaczego należy unikać nudy? 
17. Uczucia - jak je okazywać?  
18. Elementy negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów. Prowadzenie 
rozmowy w sytuacji konfliktu. (2 godz.) 
19.Trudności okresu dorastania. Godność dziewczyny, godność chłopaka. 
20. Święta klasowe. 
21.Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. 
22. Lekcje poświęcone najważniejszym świętom narodowym. 
Tematy godzin wychowawczych w klasie IV 
 
1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 
2. Poznajemy Wewnątrzszkolny System Oceniania, kryteria oceny zachowania. 
3. Poznajmy się- zabawy integracyjne. 
4. Lubię pomagać innym. Wolontariat. 
5. Stereotypy, etykietki, czyli nie oceniaj książki po okładce. 
6. W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu?  
7. Dlaczego warto się uczyć? Jak osiągać zamierzone cele? 
8. Miłość powołaniem każdego człowieka. 
9. Sposoby spędzania wolnego czasu. Rozbudzenie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 
10. Lekcje poświęcone ważnym świętom narodowym ( 11 listopada, 3 maja). 
11. Sposoby rozwiązywania problemów. Stop agresji. 
12. Poznaję kulturę innych narodów. Co mi to daje? 
13. Bezpieczne posługiwanie się komputerem. Zasady bezpieczeństwa w sieci. 
14. Staram się podejmować przemyślane decyzje. Ocena skutków własnych działań. 
15. Moje mocne strony. Bank zalet. 
16. Troszczę się o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 
17. Środki uzależniające i zagrożenia z nimi związane. 
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18. Nauczmy dzieci wartości-pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność, 
wytrwałość, sprawiedliwość (2-3 godz.) 
19. Uczę się umiejętności asertywnego wyrażania swoich potrzeb. 
20 Ocena pracy i zachowania. 
21. Jak dbać o swoje zdrowie? Rola aktywności fizycznej. 
22. Święta klasowe. 
Tematy godzin wychowawczych w klasie V 
 
1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 
2. Poznajemy Wewnątrzszkolny System Oceniania, kryteria oceny zachowania. 
3. Uzależnienie od komputera i Internetu. Jak rozpoznać symptomy uzależnienia? 
4. Jestem odpowiedzialny i angażuję się w prawidłowe i zdrowe zachowania. 
5. Wyrażam własne emocje. 
6. Jak właściwie się zachować w różnych miejscach i sytuacjach? 
7. Podstawy negocjacji i mediacji. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji 
konfliktu. 
8. Jakie są przyczyny mojego postępowania w różnych sytuacjach? 
9. Chcę pomagać innym. Wolontariat. 
10. Lekcje poświęcone ważnym świętom narodowym ( 11 listopada, 3 maja). 
11. Czerpię z doświadczeń innych i w ten sposób się uczę. Autorytety. 
12. Moje zainteresowania i pasje. Jak spędzamy wolny czas? 
13. Nikt nie jest doskonały. Jak pokonać własne słabości i ograniczenia? 
14.Ocena pracy i zachowania. 
15. Święta klasowe. 
16. Rola wartości w życiu człowieka. 
Tematy godzin wychowawczych w klasie VI 
 
1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. 
2. Poznajemy Wewnątrzszkolny System Oceniania, kryteria oceny zachowania. 
3. Jak radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi? 
4. Mam prawo do prywatności. 
5. Poznaję bogactwo kulturowe mojego kraju. 
6. Czy postawy rówieśników, wartości, normy społeczne i przekonania mają wpływ na nasze 
postępowanie? 
7. Osoby i instytucje świadczące pomoc w trudnych sytuacjach. 
8. Umiem wyrażać własną opinię, przekonania i poglądy. 
9. Chcę pomagać innym. Wolontariat. 
10.Czy jest dla mnie moja rodzina? 
11. Rozwijam swoje zainteresowania. 
12. Moje mocne i słabe strony. 
13. Lekcje poświęcone ważnym świętom narodowym ( 11 listopada, 3 maja). 
14.Ocena pracy i zachowania. 
15. Święta klasowe. 
 

Procedury bezpieczeństwa w szkole 
 
Procedury bezpieczeństwa w szkole określające sposoby postępowania i reagowania 
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, 
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zdrowia i życia uczniów, wobec uczniów przejawiających negatywne zachowania, 
współpracy z rodzicami oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń zakłócających prawidłowy 
proces dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczy szkoły. 
Na każdy zaistniały przejaw negatywnego zachowania uczniów, każdy nauczyciel i 
pracownik szkoły zobowiązany jest do odpowiedniego reagowania. 
Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu 
i zdrowiu ,czasem nawet i życiu uczniów.  Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, 
dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby 
stosownych instytucji, daje gwarancję, że podjęte działania zapewniają bezpieczeństwo 
uczniów. Szkoła jest placówką zobowiązaną do wczesnej diagnozy objawów niedostosowania 
społecznego, profilaktyki oraz oddziaływań wychowawczych wobec uczniów. 
 
Cel procedur: 
1. Stosowanie sprawnego systemu interwencji w sytuacjach zagrożeń i w przypadku 
zachowań ryzykownych uczniów. 
2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 
i psychicznej, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii i społecznej. 
 
Procedura postępowania w przypadku niszczenia przez ucznia mienia szkolnego 
lub prywatnego na terenie szkoły 
1. W sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie placówki, 
każdy uczeń zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, nauczyciela dyżurującego 
lub innego pracownika szkoły. 
2. Uczeń, który zniszczył, uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu na 
okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu 
lub innemu pracownikowi szkoły. 
3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego jak i prywatnego, jest zobowiązany 
zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi 
szkoły. 
4. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest zobowiązany 
zgłosić szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 
5. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia (zniszczenia) mienia 
szkolnego lub prywatnego, podejmuje następujące działania: 
 powiadamia wychowawcę ucznia (jeżeli nim nie jest), 
 powiadamia pedagoga szkolnego, 
 powiadamia dyrektora szkoły, 
 informuje pracownika administracji (jeżeli zostało zniszczone mienie szkolne), 
 informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o wyrządzonej szkodzie. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może też 
skierować ucznia do pedagoga szkolnego. 
7. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą podejmują decyzję o sposobie 
zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy. 
8. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą powiadamia rodziców o konsekwencjach 
czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 
9. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia wyrządzonych 
szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę: 
a. Rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych szkodliwych 
zachowań. 
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b. W przypadku konieczności pokrycia kosztów lub naprawy zniszczonego mienia rodzice lub 
opiekunowie proszeni są o rozmowę z pedagogiem, podczas której ustala się kwotę lub inny 
sposób naprawienia wyrządzonej szkody. 
c. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa 
rodziców (opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się z poczynionych 
ustaleń. 
d. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, którego 
posiadanie na terenie szkoły jest zabronione i za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
e. W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje 
uczniów klasy, w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia. Jeśli osoba 
winna nie zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia całkowitego 
kosztu naprawy zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy. 
 
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia z lekcji 

1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne jest zobowiązany do sprawdzenia listy 
obecności uczniów i dokonania wpisu do e- dziennika lekcyjnego na początku zajęć. 

2. W przypadku stwierdzenia różnicy w stosunku do poprzedniej lekcji należy podjąć próbę 
ustalenia stanu faktycznego (zapytać uczniów, sprawdzić zgodnie z procedurą zwalniania 
z zajęć).   

3. Przy braku informacji jest podejrzenie o ucieczkę z zajęć i w najkrócej możliwym czasie 
nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, a w 
przypadku jego nieobecności członka dyrekcji szkoły. 

4. Zawiadomiona osoba:   
a) Zdobywa dodatkowe informacje mogące wyjaśnić miejsce pobytu ucznia czy sposób 

opuszczenia szkoły.  
b) Przekazuje informację o nieobecności dziecka rodzicom telefonicznie i robi adnotację o 

tym fakcie w dzienniku wychowawcy na stronie „Kontakty z rodzicami” oraz w e-
dzienniku. 

5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w tym samym 
dniu – należy potwierdzić obecność dziecka pod opieką rodziców.   

6. Ucieczki z zajęć lekcyjnych nie podlegają procedurze zwalniania i usprawiedliwiania 
nieobecności, a także mają odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania ucznia 
zgodnie ze statutem szkoły. 

 
Procedura postępowania w przypadku długiej absencji ucznia i wagarów 

1. Każdy nauczyciel systematycznie odnotowuje i kontroluje frekwencję uczniów. 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka 
w terminie ustalonym w Statucie Szkoły. 
3. Przy długiej absencji ucznia spowodowanej nieznaną przyczyną lub wagarach 
wychowawca najpierw telefonicznie, a gdy to nie skutkuje, listem poleconym informuje 
rodziców o nieobecności ucznia i zaprasza na rozmowę do szkoły. 
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i braku reakcji na zawiadomienia i wezwania, 
pedagog z wychowawcą  udaje się do domu ucznia. 
5. Gdy  dziecko nadal wagaruje lub ma długą absencję , dyrektor szkoły wysyła listem 
poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 
szkolnego oraz wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu i 
informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 
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6. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego dyrektor wszczyna 
postępowanie administracyjne i powiadamia organ prowadzący szkołę oraz Sąd Rodzinny. 

 
Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole 

1. Uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast po 
stwierdzeniu tego faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie - wychowawcę lub pedagoga 
szkolnego). 

2. Prowadzący przerywa zajęcia, ustala okoliczności zdarzenia i przeprowadza akcję 
„Szukam”. 

-przeprowadzenie przeszukania (nauczyciel prosi, aby uczniowie opróżnili plecaki i 
zawartość kieszeni), 
-przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z grupą (poinformowanie o możliwych 
konsekwencjach czynu). 
3. W przypadku znalezienia rzeczy: 
- nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, 
-pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia wychowawcę oraz rodziców 
poszkodowanego. 
4. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje: 
- rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, powiadomienie rodziców 
(opiekunów prawnych) sprawcy i rozmowa  z nimi, 
-zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny), 
- udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w statucie. 
5. W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia pedagog 

wzywa policję i powiadamia Sąd Rodzinny. 
6. W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy: 
-nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, 
-pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego, 
-jeżeli wartość skradzionej rzeczy przekracza kwotę 250zł pedagog lub dyrektor informuje 
poszkodowanego o jego prawach. 
7. W przypadku dokonania kradzieży poza terenem szkoły następuje: 
-rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, 
-wychowawca lub pedagog w porozumieniu z wychowawcą powiadamia o zdarzeniu 
rodziców (wezwanie do szkoły), 
-udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w Statucie Szkoły , 
-osoba poszkodowana informuje policję o kradzieży. 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ 
NAUCZYCIELA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA PRZEJAWIA ZACHOWANIA 
ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca informuje o zaistniałych faktach pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor wzywa do szkoły rodziców/rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia i przekazuje uzyskaną informację.  
4. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z rodzicami i 

uczniem (można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 
placówki i  udział w programie terapeutycznym). 

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia odmawiają współpracy lub nie 
stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje 
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o przejawach demoralizacji, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 
sąd rodzinny i policję (specjalistę ds. nieletnich). 

6. Gdy rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ale są nieskuteczni, i gdy 
szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (takie 
jak rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, skierowanie na 
terapię itp.), a ich zastosowanie wobec nieletniego nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny i policję (dalszy tok postępowania 
leży w kompetencji tych instytucji, co nie zwalnia szkoły z prowadzenia nadal działań 
wychowawczych). 

W przypadku uzyskania informacji, że nieletni uprawia nierząd, dyrektor szkoły 
obligatoryjnie wzywa policję. Prostytuowanie się w Polsce nie jest karane, jednakże karalne 
są związane z nim określone kategorie przestępstw.  

W przypadku uzyskania informacji o nieletnim będącym pod wpływem alkoholu nauczyciel 
powinien rozpatrywać ten problem nie tylko w aspekcie demoralizacji nieletniego czy 
naruszania regulaminu szkolnego, lecz także pod kątem przestępstw związanych ze sprzedażą 
alkoholu nieletniemu. 
 
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się, albo podejrzenia, że jest pod 
wpływem środków odurzających, nauczyciel powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich 
lub dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich 
zagrożonych demoralizacją podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego 
zjawiska w środowisku lokalnym. 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W SZKOLE  
AKTU LUB AKTÓW AGRESJI I PRZEMOCY, W TYM CYBERPRZEMOCY 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez 
wysłuchanie go bez świadków, i w razie potrzeby prowadzi do gabinetu dyrektora 
szkoły, klasę zostawiając po opieką innego nauczyciela lub pracownika obsługi. 

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy i 
dyrektora szkoły i niezwłocznie wraca na zajęcia. 

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu pedagoga i dyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego 
nauczyciel. 

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia, dyrektor lub pedagog 
wzywa lekarza. 

5. Jeżeli akt agresji/przemocy ma znamiona przestępstwa lub czynu karalnego, dyrektor 
wzywa policję . 

6. Jeśli akt agresji/przemocy nie ma powyższego charakteru, wychowawca klasy i pedagog 
przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub 
zdarzeń, jaka była ich częstotliwość), dbając o dyskrecję, oraz rozmawiają ze 
sprawcą/sprawcami oraz ewentualnymi świadkami. 

7. Wychowawca klasy lub pedagog zawiadamia i wzywa do szkoły rodziców (opiekunów 
prawnych) pokrzywdzonego i sprawcy. 

8. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec 
sprawcy (takie jak: rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, 
monitoring zachowania prowadzony przez wychowawcę i zespół klasowy, kary 
rodzicielskie i statutowe – nagana, obniżenie oceny zachowania), wobec 
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poszkodowanego (np. rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, 
zadośćuczynienie) oraz świadków (rozmowy wychowawcze). 

9. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego sprawcy nie współpracują ze szkołą lub 
podjęte działania są nieskuteczne, a akty agresji/przemocy są częste, dyrektor 
zawiadamia policję (sekcję do spraw nieletnich i sąd rodzinny i nieletnich). 

10. W przypadku, gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor po rozpoznaniu 
sprawy informuje rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) ucznia poszkodowanego 
o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję. 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ POSIADA 
SUBSTANCJE ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU I ŻYCIU LUB GDY JEGO 
ZACHOWANIE WSKAZUJE NA ICH UŻYCIE 
 
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu, narkotyków, środków 
psychotropowych lub innych substancji w celu wprowadzenia się w stan odurzenia lub 
posiada je na terenie szkoły, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
- przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 
 -wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 
-wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 
uzyskaną informację, 
- przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, 
- uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania, natomiast rodzice 
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 
-wychowawca może zaproponować rodzicom w ramach interwencji profilaktycznej 
skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie 
terapeutycznym; 
2.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, wówczas dyrektor 
szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 
3. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące działania: 
- natychmiast powiadamia higienistkę szkolną, sekretariat szkoły, wychowawcę, 
- nauczyciel/wychowawca klasy odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów 
bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, lecz korzysta z pomocy innych pracowników 
szkoły, 
- wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 
pomocy medycznej, 
- zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których 
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  
4. Gdy rodzice odmówią współpracy ze szkołą wychowawca w porozumieniu dyrektorem 
podejmuje decyzję o przekazaniu ucznia policji lub wzywa pogotowie ratunkowe. 
5. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk powinien zabezpieczyć daną substancję do przyjazdu 
policji oraz powiadomić dyrektora szkoły. 
6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk, powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę, który 
podejmuje następujące kroki: 
-  w obecności innej osoby (pedagoga, dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 
substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa 
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samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecak  ucznia, ponieważ jest 
to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, 
- powiadamia  rodziców/prawnych opiekunów i wzywa ich do natychmiastowego stawienia 
się, 
- gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, 
dyrektor wzywa policję. 
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ( INNY 
PRACOWNIK SZKOŁY) ZAUWAŻY, ŻE UCZEŃ PALI  PAPIEROSY, UŻYWA 
ALHOHOLU, UPRAWIA NIERZĄD LUB PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA 
ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI 
 
1.   Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy, używa 
alkoholu , informuje wychowawcę klasy lub pedagoga. 
2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa do szkoły rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów, używania 
alkoholu, uprawiania nierządu przez dziecko.  Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga i 
dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 
3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z uczniem oraz wpisuje 
uwagę w dzienniku elektronicznym. 
4. Uczeń zobowiązuje się do zaniechania czynów demoralizujących, dbania o zdrowie, 
przestrzegania Statutu Szkoły. 
5. W przypadku ponownego zajścia , uczniowi zostanie obniżona ocena zachowania zgodnie 
z zasadami podanymi w Statucie Szkoły, a w szczególnych przypadkach informacja o 
demoralizacji może być zgłoszona przez dyrektora szkoły lub pedagoga na policję. 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ 
SAMOWOLNIE OPUSZCZA KLASĘ 

 
1.W przypadku, gdy uczeń samowolnie wychodzi z klasy, nauczyciel kontroluje jednocześnie 
to, co dzieje się w klasie przy otwartych drzwiach oraz zachowanie dziecka na korytarzu. 
2. Daje uczniowi czas na wyciszenie się i uspokojenie, następnie prosi go o powrót do klasy. 
3. Jeżeli  uczeń oddala się w kierunku schodów (istnieje podejrzenie, że zejdzie do szatni, 
będzie chciał opuścić szkołę)  nauczyciel   dzwoni z tą informacją do sekretariatu szkoły. 
4. Gdy uczeń wraca do klasy, nauczyciel przypomina o konsekwencjach takiego zachowania 
(wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego). 
5.Jeżeli uczeń nie wrócił do klasy, natychmiast informowani są o tym fakcie jego 
rodzice/prawni opiekunowie. 
 
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada niebezpieczne przedmioty 

(za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, 
łańcuchy, szpikulce, kije bejsbolowe, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub 
plastikowe, zapalniczki  oraz inne niebezpieczne przedmioty) 

1. Nauczyciel nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, jeśli uczeń odmawia 
oddania zabronionego przedmiotu, należy go poinformować, że ma taki obowiązek. W 
przypadku dalszej odmowy nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, która może 
powiadomić policję. 
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2.  Przedmiot jest zabezpieczany w sekretariacie szkoły, a wychowawca powiadomiony 
o zdarzeniu.  

3. Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i oddaje im zabezpieczony 
przedmiot informując o konsekwencjach jego posiadania: 

- obniżenie oceny zachowania. 

- w przypadku powtórnego przyniesienia niebezpiecznego przedmiotu, zostanie 
poinformowana policja. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYŁUDZANIA, WYMUSZANIA 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodziców (opiekunów) faktu zastraszania, 
wymuszania lub wyłudzania, wychowawca lub nauczyciel informuje o tym pedagoga 
szkolnego. 

2. Pedagog powiadamia dyrekcję szkoły, a następnie ustala okoliczności zdarzenia, 
świadków, sprawcę, sporządza dokumentację dotyczącą sprawy (notatka służbowa), 
a o wynikach informuje wychowawcę. 

3. Wychowawca natychmiast wzywa rodziców sprawcy i ofiary. 
4. Pedagog w obecności wychowawcy informuje rodziców ofiary i sprawcy o zdarzeniu 

i konsekwencjach. 
5. W szczególnych wypadkach dyrektor informuje o zdarzeniu policję. 

PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU 
KARALNEGO NA TERENIE SZKOŁY 

1. Pracownik szkoły, który był świadkiem lub otrzymał informacje o popełnieniu czynu 
karalnego przez ucznia niezwłoczne powiadamia o tym zdarzeniu dyrektora szkoły.  

2. Sprawca (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) zostaje przekazany pod opiekę 
wychowawcy klasy lub pedagoga i przebywa w miejscu odosobnionym (np. gabinecie 
pedagoga).  

3. Dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia –
sprawcy.  

4. Dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 
(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość 
nie jest nikomu znana, a także, jeśli istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 
śladów czynu karalnego, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. Dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba zabezpiecza ewentualne 
dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa do przyjazdu policji (np. 
w przypadku, gdy sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go 
lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

6. Po przybyciu do szkoły rodzice/prawni opiekunowie lub policja przejmują 
odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.  

7. Wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego wychowawca klasy prowadzi szkolną 
interwencję profilaktyczną. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ 
CZYNU KARALNEGO 
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1. Udzielenie uczniowi poszkodowanemu przez pielęgniarkę szkolną lub innego pracownika 
szkoły pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwanie pogotowia w przypadku ,kiedy 
ofiara doznała poważnych obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły.  
3. Dyrektor szkoły lub inna osoba uprawniona przez niego powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia o zdarzeniu.  
4. Wychowawca klasy ( pedagog , dyrektor) zapewnia uczniowi, który stał się ofiarą czynu 

karalnego, bezpieczeństwo i wsparcie. 
 


