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„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, 
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Rozdział I. PODSTAWA PRAWNA :  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 72  

2. Konwencja o Prawach Dziecka, art. 3, art. 19, art. 33.  

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi 

zmianami  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (§ 2, ust. 1, pkt. 1).  

5. Ustawa z dnia 26 X 2982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późniejszymi 

zmianami).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2003 r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.  

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.  

8. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

9. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

10. Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

11. Rozporządzenie MEN z dnia 17. 11. 2010r. w sprawie zasad udzielania 

 i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.  
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Rozdział II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:  

1. Szkolny program wychowawczy i profilaktyki od roku szkolnego 2017/ 2018 to 

jeden dokument, dotyczący pracy szkoły a nie, jak dotychczas, dwa oddzielne  

Jest skonstruowany na cały- trzyletni okres pobytu ucznia w liceum , 

czteroletni ucznia technikum  i skierowany do wszystkich uczniów. Stanowi 

integralną część procesu edukacyjnego szkoły. Jego główne cele i zadania 

zostały opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej, 

ewaluację i modyfikację szkolnego programu wychowawczego i programu 

profilaktyki w roku szkolnym 2016/ 2017, obowiązujące akty prawne; 

dotychczasowe doświadczenia szkoły; zebrane od rodziców, uczniów  

i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych  

i profilaktycznych w szkole i środowisku; przewidywane zmiany w szkole, 

środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania; Realizowany 

w klasach za pomocą różnych form działań indywidualnych i grupowych przez 

wszystkich wychowawców klas, nauczycieli, dyrekcję, pedagoga oraz 

zaproszonych przedstawicieli różnych instytucji wspomagających, 

pracowników szkoły. Określone treści mogą być przekazywane w różnym 

czasie podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji 

wychowawcy, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń, uroczystości oraz spotkań. 

Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji. Stanowi wykładnię do 

konstruowania przez wychowawców klas klasowych programów 

wychowawczych.  

2. Wychowanie   to model czterech aspektów wychowania: wspomaganie-

korygowanie-zapobieganie-kształtowanie traktowany jako proces, w którym pomaga 

się uczniowi osiągać pełnię osobowego rozwoju poprzez:  

 respektowanie norm społecznych i podstawowych zasad kultury osobistej  

 ukazanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w życiu społecznym  

 budowanie postawy poszanowania godności ludzkiej, , otwartości, tolerancji  

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dobro swoje i wspólne  

 pomoc w dorastaniu rozumianym jako podejmowanie zdrowych, bezpiecznych 

decyzji, zachowań i postaw  
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 akcentowanie wartości kształcenia( wiedza i umiejętności) oraz pracy 

 z podkreśleniem sumienności i odpowiedzialności  

 kształtowanie umiejętności pracy nad sobą, w tym wsparcie w rozwijaniu 

zdolności, zainteresowań, pasji oraz pokonywaniu trudności  

 stwarzanie młodzieży warunków do indywidualnego i grupowego działania na 

rzecz innych  

 przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym 

i obywatelskim, w tym znajomość tradycji i historii szkoły, regionu, Ojczyzny, 

jej dziedzictwa kulturowego, miejsca i roli Polski w Europie, świecie  

 rozwijanie umiejętności samodzielnej interpretacji informacji, pochodzących 

 z różnych źródeł , krytycyzmu  

 kształcenie nawyków uczestnictwa w kulturze  

 kształtowanie zachowań proekologicznych, na rzecz środowiska  

 

Profilaktykę natomiast będziemy rozumieć jako ochronę uczniów przed 

zagrożeniami, mogącymi zakłócić ich prawidłowy rozwój oraz reagowanie na już 

zaistniałe poprzez:  

 poznawanie i wspieranie zainteresowań, uzdolnień uczniów (poznawczych, 

społecznych, sportowych, itp.) oraz ich problemów  

 integrację społeczności szkolnej  

 rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, 

zachowania i postawy asertywne, odpowiedzialne wybory, radzenie sobie  

w sytuacjach trudnych, ze stresem).  

 eliminowanie lub zmniejszanie czynników ryzyka, niewłaściwych zachowań  

i postaw  

 wspieranie czynników chroniących  

 promowanie zdrowego stylu życia  

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka 

w życiu, ale też zapobieganie samotności uczniów w tym obszarze oraz 

pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i innych  

 profilaktykę chorób i uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze, 

komputer, itp.),  
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 zachęcanie do działań wolontariackich, charytatywnych, do udziału w różnych, 

zdrowych formach spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania  

 nawiązywanie do wartości i ich wpływu na podejmowanie dobrych, zdrowych 

decyzji  

Program wychowawczy i profilaktyki ma z jednej strony dostarczać wiedzy, 

wpływać na zachowania i postawy, a z drugiej pomagać w nabywaniu 

niezbędnych umiejętności społecznych, wskazywać pozytywne formy rozwoju 

osobowości ucznia, pozytywne formy spędzania czasu wolnego oraz miejsca 

 i sposoby uzyskania pomocy.  

 Podstawę działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły stanowią 

uniwersalne zasady etyki, europejski system wartości i troska o godność 

osoby ludzkiej.  

 Działania wychowawcze i profilaktyczne będą się odbywać w oparciu  

o współpracę z rodzicami, samorządem szkolnym, władzami samorządu 

terytorialnego, placówkami wspierającymi działalność opiekuńczo- 

dydaktyczno- wychowawczą szkoły, kościołem.  

 Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który 

świadomie wstąpił do tej wspólnoty i zdecydował się na jej współtworzenie.  

 Pierwotne i największe prawo wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do 

swoich dzieci. Jednak mogą część swoich uprawnień przekazać szkole  

w formie akceptacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. 

Realizatorzy szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki pełnią funkcję 

wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. W swoich działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierować się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie( fizyczne, psychiczne  

i emocjonalne),postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia.  

 Pomiędzy szkołą a domem rodzinnym ucznia musi istnieć zgodność co do 

przekazywanego systemu wartości uniwersalnych, jak i kształcenia religijnego.  

 Uczeń naszej szkoły ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki, przy 

czym nie może być naruszana wolność sumienia i wyznania innych osób.  

 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnione 

(zgodnie z przepisami) różne formy pomocy.  
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Rozdział III: WIZJA SZKOŁY  

1. Szkoła jest instytucją, która we współpracy z rodzicami stwarza optymalne warunki 

do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowania go do pracy 

zawodowej, życia w rodzinie i społeczeństwie.  

2. Szkoła opiera swoją działalność na uniwersalnych wartościach humanistycznych, 

takich jak: poszanowanie życia, zdrowia i godności drugiego człowieka, tolerancji dla 

odmiennych kultur, sprawiedliwego i uczciwego traktowania ludzi i pracy, którą 

wykonują, szacunku dla własnego kraju i odpowiedzialności za losy swoje  

i społeczności lokalnej.  

3. Szkoła systematycznie analizuje potrzeby uczniów i efekty pracy wychowawczej  

i na tej podstawie, w konsultacji z rodzicami i uczniami ustala zadania priorytetowe, 

które w ogólnym kształcie mają wyzwalać aktywność uczniów, rozwijać 

samodzielność i doprowadzić do dojrzałości emocjonalno-społecznej.  

4. Szkoła dba o rozwój ucznia w sferze intelektualnej, społeczno-moralnej,  

emocjonalnej i zdrowotnej z ukierunkowaniem na samorealizację, czyli stan 

świadomego kierowania własnym rozwojem w celu osiągnięcia satysfakcjonujących 

relacji z ludźmi i godnych warunków życiowych, pozwalających korzystać z dóbr 

kulturalnych i różnych form rekreacji.  

5. Szkoła kształtuje postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i kultur.  

 

Charakterystyka absolwenta:  

Szkoła stwarza warunki, aby naszego absolwenta cechowało:  

1. Poczucie rzetelnego przygotowania do wybranego zawodu, obowiązkowość  

i odpowiedzialność.  

2. Umiejętność samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy.  

3. Poczucie współodpowiedzialności za dobro społeczne i odwaga w podejmowaniu 

działań w tym kierunku.  

4. Umiejętność współdziałania w różnych grupach społecznych, w rodzinie,  

w pracy, w środowisku lokalnym.  

5. Świadoma akceptacja uniwersalnych wartości moralnych, umiejętność  

odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, piękna od brzydoty.  
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6. Poszanowanie historii i tradycji własnego narodu oraz tolerancja wobec 

odmiennych kultur.  

7. Umiejętność organizowania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnych 

formach kultury i rekreacji.  

8. Dbałość o higieniczny tryb życia i czystość otaczającego środowiska.  

9. Znajomość zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.  

10.Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną.  

11. Potrzeba poszerzania i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych.  

12. Znajomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawnych.  

13. Optymizm życiowy i wiara w swoje siły i całego narodu. 

Rozdział IV: MISJA SZKOŁY 

1. Przekonanie uczniów, że w każdym człowieku tkwi twórczy potencjał, który może 

być wykorzystany w wartościowy sposób w celu zdobycia społecznego szacunku 

 i poczucia własnej wartości.  

2. Indywidualizowanie działań wychowawczych ze względu na duże zróżnicowanie 

stylów życia w rodzinach i preferowanych przez nie wartościach.  

3. Kształtowanie postaw prospołecznych i przekonania, że w krajach 

demokratycznych każdy obywatel może wpływać na kształt i rozwój społeczności, 

 w której żyje.  

4. Kierowanie się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia.  

5. Nieustanne doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń, modyfikacja celów  

i metod nadążająca za zmieniającą się rzeczywistością. 

 

Rozdział V. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ:  

Celem pracy wychowawczej i profilaktycznej jest wspieranie młodzieży  

w trosce o jej dobro i zdrowie w wymiarze fizycznym, psychicznym, jak  

i emocjonalnym oraz społecznej wrażliwości, otwarcia także na dobro drugiego 

człowieka, najbliższego środowiska, ojczyzny, świata. Szkoła ma pomagać rodzicom 

we wskazywaniu ich dzieciom, jak w pełni być człowiekiem.  

U podstaw wszystkich działań wychowawczych i opiekuńczych są wartości 

ogólnospołeczne, etyczne, troska o dobro i zdrowie, poszanowanie godności 
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ludzkiej, postawę moralną i obywatelską uczniów, chronienie ich przed złem , aby 

potrafili odróżnić dobro od zła i nie żyli tylko dla siebie.  

 

Program zawiera elementy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, 

prozdrowotnego, ekologicznego, wychowania do życia w rodzinie, dla 

społeczeństwa, ocena wyników nauczania i zachowania realizowane w różnych 

formach a uwzględnione w klasowych planach wychowawczych.  

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest wspólny front rodziców  

Szczególną rolę w procesie wychowawczym odgrywa wychowawca w szkole 

i Internacie, który poznaje i monitoruje wszystkie sprawy, dotyczące swoich 

wychowanków, korzystając ze wsparcia rodziców, dyrekcji, pedagoga, nauczycieli 

oraz stosuje indywidualne, jak i grupowe formy działań wychowawczych, 

profilaktycznych, w tym także zaradczych w oparciu o statut szkoły, szkolny program 

oraz klasowy plan wychowawczy i profilaktyki.  

.  

Rozdział .VI. FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  

I PROFILAKTYKI:  

1. Indywidualne: uczniowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele uczący, 

dyrekcja, pedagog  

- wychowawca lub pedagog-uczeń, rodzic: rozmowa, aktywne słuchanie, wsparcie 

psychiczne, poradnictwo pedagogiczne indywidualne i rodzinne , konsultacja 

pedagogiczna, odwiedziny uczniów w domu, kontrakty, pochwały, także na forum 

klasy, informacja do rodziców, podwyższenie oceny z zachowania, nagrody 

rzeczowe, upomnienie w rozmowie indywidualnej, na forum klasy, informacja do 

rodziców, nagana, w tym udzielona w obecności klasy, obniżenie oceny  

z zachowania, itp.  

- nauczyciel- uczeń, rodzic: rozmowa, aktywne słuchanie, wsparcie psychiczne, 

poradnictwo pedagogiczne indywidualne i rodzinne, zajęcia indywidualne w ramach 

specjalnych potrzeb edukacyjnych zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających 

trudności, itp.  

- dyrekcja- uczeń, rodzic: rozmowa, aktywne słuchanie, wsparcie i poradnictwo 

pedagogiczne, pochwała indywidualna, na forum szkoły, wręczenie nagrody 

rzeczowej, dyplomu, upomnienie, nagana dyrektora szkoły, itp.  
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- psycholog, logopeda-uczeń: indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapia 

indywidualna, poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna, psychologiczne badania 

diagnostyczne, np. w kierunku dysleksji, konsultacja psychologiczna, badania, 

konsultacje i indywidualne, zajęcia logopedyczne, socjoterapia, itp.  

 

2. Grupowe: - zajęcia integracyjne  

- zajęcia tematyczne  

- zajęcia warsztatowe  

- warsztaty  

- treningi  

- programy profilaktyczne  

 

-organizowanie pomocy koleżeńskiej 

w nauce  

- zajęcia pozalekcyjne  

- wolontariat i inne działania na rzecz 

drugiego człowieka  

-spotkania z pedagogiem przed 

zajęciami, programami, warsztatami, 

treningami  

 

Rozdział VII. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU: 

  

I. Bezpieczna i zdrowa szkoła  

 

Działania związane z szeroko pojętym zdrowiem i bezpieczeństwem, promocją 

zdrowia, ochroną przed przemocą psychiczną i fizyczną, ochroną środowiska, 

problemami współczesnej ekologii, współpracą z rodzicami, pedagogiem, 

pielęgniarką szkolną:  

 

1. Troska o prawidłową realizację obowiązku szkolnego:  

 

- kontrola frekwencji,  

- spotkania z rodzicami,  

- współpraca z pedagogiem szkolnym i PPP;  

 

2. Konkursy o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej:  

- konkurs biologiczny,  

- konkurs chemiczny,  

- konkurs PCK,  
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3. akcje ekologiczne:  

 

- Dzień Ziemi,  

- Dzień Drzewa,  

- Sprzątanie brzegów Parsęty;  

 

4. Wpajanie nawyków sortowania odpadów;  

5. Realizacja treści ekologicznych na zajęciach lekcyjnych, terenowych 

i ścieżkach edukacyjnych;  

6. Spotkania z przedstawicielami medycyny promującymi edukację zdrowotną;  

7. Spotkania, seminaria i zajęcia z profilaktyki uzależnień;  

8. Zajęcia rekreacyjne i sportowe:  

 

- Dzień sportu,  

- spływy kajakowe,  

- rajdy PTTK,  

- obozy narciarskie,  

- regaty smoczych łodzi,  

- zajęcia na basenie,  

- zajęcia na lodowisku;  

 

9. Dbałość o kulturę zachowań:  

 

- eliminowanie agresji,  

- troska o mienie szkoły,  

- poszanowanie języka ojczystego.  

 

II. Szkoła aktywna, samorządna i otwarta na współpracę  

 

Działania mające na celu stwarzanie warunków i zachęcanie uczniów do akcji 

samorządowych i akcji na rzecz społeczeństwa (np. samorządy klasowe, samorząd 

szkolny, wolontariat...). Współpraca z rodzicami, instytucjami wspierającymi 

wychowanie i szkołę, innymi szkołami, społecznością lokalną. Rozbudzanie  
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w młodym człowieku tożsamości narodowej oraz patriotyzmu lokalnego  

i narodowego, np.  

1. akcje charytatywne i wolontariat:  

- posiłek dla ubogich i potrzebujących,  

- pomoc w schronisku dla zwierząt,  

- honorowe krwiodawstwo,  

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  

- odwiedziny w DPS Gościno,  

- inne akcje wspierające potrzebujących;  

2. Działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych;  

3. Współpraca z samorządem terytorialnym i lokalnymi instytucjami:  

- Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,  

- Urząd Miasta w Gościnie;  

4. Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska:  

- Mundurowy Dzień Dziecka, 

-. Przegląd piosenki żołnierskiej,- 

-.Obchody walk o Kołobrzeg;  

-.Rajd PTTK w Kołobrzegu połączonym ze zwiedzaniem zabytków,  

-.Akcja "Cała Polska czyta dzieciom" 

5. Poradnictwo zawodowe:  

- Ogólnopolski Tydzień Kariery,  

- Targi pracy,  

- Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy;  

- Targi edukacyjne,  
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6. Kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej oraz 

patriotycznej;  

- poznawanie historii, tradycji, obyczajów regionu,  

- poszukiwanie historycznych i współczesnych wzorców osobowych:  

- spotkania z weteranami wojennymi,  

- spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu i otoczenia szkoły,  

- spotkania z przedstawicielami kultury;  

III. Szkoła ciekawa i rozwijająca zainteresowania  

 

Działania związane z organizacją wystaw, konkursów, redakcją gazetki szkolnej, 

funkcjonowaniem różnych organizacji, kół zainteresowań, zajęcia w specjalistycznych 

jednostkach i kursy kwalifikacyjne, np.:  

1. koła zainteresowań 

-. szkolne koła przedmiotowe i koła zainteresowań oraz zespoły rozwijające zdolności 

uczniów:  

- koło strzeleckie,  

- koło taneczne,  

- koło walk wschodnich,  

- inne koła ujęte w harmonogramie pracy szkoły;  

 

2. redagowanie przez nauczycieli i młodzież strony internetowej i gazetki 

poświęconej życiu szkoły;  

3. prelekcje teoretyczno – praktyczne (zajęcia w jednostkach straży pożarnej, policji, 

straży granicznej i w wojsku);  

4. szkolenia zawodowe w jednostkach profilowanych i na strzelnicy;  

5. wystawy i konkursy szkolne oraz krajowe:  

 

- Gdy nad Pomorzem krążyły Gryfy,  

- Piknik młodych naukowców,  

- konkurs o patronie szkoły,  

- turniej klas policyjnych,  

- turniej strzelecki,  
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- Sprawni jak żołnierze,  

- inne konkursy ujęte w harmonogramie pracy szkoły;  

6. specjalistyczne kursy poszerzające kwalifikacje zawodowe:  

 

- kurs płetwonurka,  

- kurs pływacki,  

- kurs motorowodny,  

- kurs pierwszej pomocy,  

- inne kursy organizowane w przypadku zainteresowania uczniów.  

 

IV. Przyjazna szkoła  

 

Działania mające na celu budowanie więzi klasowych, poczucia własnej wartości, 

uczenia tolerancji, pomoc uczniom mającym trudności różnej  

natury, np.:  

 integracja klas pierwszych poprzez wspólne działanie i zabawę:  

 Młode Ratajki;  

 wycieczki integracyjne dla klas pierwszych;  

 budowanie więzi koleżeńskich i współpraca w grupie;  

 uroczystości klasowe: Mikołajki, Andrzejki, Wigilie klasowe, Połowinki;  

 udział w uroczystościach szkolnych oraz ich organizacja:  

 

o rozpoczęcie roku szkolnego,  

o Dzień Edukacji Narodowej,  

o Święto Niepodległości,  

o apel noworoczny,  

o studniówka,  

o walentynki,  

o pierwszy dzień wiosny,  

o dni otwarte szkoły;  

 wyjścia do kina, muzeum, teatrów;  

 wyjazdy i wycieczki dydaktyczne.  
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Rozdział VIII EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO  

I PROFILAKTYKI:  

Następuje po zakończeniu każdego poziomu kształcenia i ma formę anonimowych 

ankiet, rozmów indywidualnych, z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją, 

obserwacji, analizy dokumentów: (plany pracy wychowawców, pedagoga, frekwencja 

uczniów, wyniki w nauce, wpisy w dziennikach dotyczące spotkań z rodzicami, 

godzin wychowawczych oraz działań profilaktycznych, 

Kryteria efektywności:  

1. Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych w szkole  

2. Zwiększenie motywacji do zdobywania lepszych ocen  

3. Wzrost frekwencji uczniów na zajęciach  

4. Wzrost inicjatywy i samodzielności w działaniu  

5. Identyfikacja ucznia z klasą i szkołą  

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:  

 

Dyrektor  

Kierownik Internatu 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów  

Wychowawcy w internacie  

Bibliotekarz 

Pedagog ,   

Pielęgniarka szkolna  
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Aneks nr 1  

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA Z RODZICAMI:  

1. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej mają prawo i obowiązek 

współpracować z dyrekcją oraz całą radą pedagogiczną w sprawach 

wychowawczych i profilaktycznych indywidualnie lub też za pośrednictwem 

Klasowych Rad Rodziców i Prezydium Rady Rodziców.  

2. Współpraca ta uwzględniać będzie, m.in. następujące aspekty:  

 organizowanie spotkań z rodzicami klas I w celu poinformowania o zadaniach, 

specyfice i wymaganiach szkoły ponadgimnazjalnej, zapoznanie  

z regulaminem i statutem szkoły, prawami i obowiązkami ucznia  

 organizowanie spotkań dyrekcji szkoły i nauczycieli z rodzicami uczniów 

wszystkich klas w celu poruszenia tematów istotnych w procesie dydaktyczno-

wychowawczym i profilaktycznym  

 zapoznanie rodziców z organizacją procesu nauczania, założeniami 

programowymi poszczególnych przedmiotów oraz z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania  

 współtworzenie i akceptację szkolnego oraz klasowego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki  

 uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka- jego zachowania, postępów w nauce, mocnych stron, trudności 

 i sposobów ich pokonania oraz ewentualnych form pomocy  

 informowanie wychowawcy o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego 

nieobecności w szkole  

 uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego  

 uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami, 

proponowanie form tych spotkań i dobór osób prowadzących  

 indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, poprzez dziennik 

elektroniczny 

 zapraszanie rodziców na różne uroczystości , spotkania i inicjatywy szkolne  

 wspólne oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze w przedsięwzięciach 

klasowych i uroczystościach szkolnych: wyjazdy do teatrów, biwaki, wycieczki, 

bal studniówkowy, itp.  
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 pozyskiwanie rodziców do wspierania akcji charytatywnych inicjowanych przez 

młodzież naszego liceum, np. WOŚP  

 informowanie rodziców o potrzebach szkoły i możliwościach ich zaspokojenia 

z budżetu samorządu powiatowego, pozyskiwanie sponsorów  

 informowanie Rady Rodziców i rzetelne rozliczenie finansowe przychodów 

 i rozchodów .  

 

Aneks nr 2  

Propozycje tematów i zagadnień na godziny wychowawcze w Zespole Szkół Im 

Macieja Rataja w Gościnie  

Propozycja zestawów tematów i zagadnień do omówienia na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy.  

Ich realizację można włączyć do ścieżek edukacyjnych, dopasować do 

indywidualnych potrzeb zespołu uczniowskiego oraz rozbić na kilka jednostek 

lekcyjnych.  

 

KLASA I.  
 

1. Poznajmy się– indywidualne prezentacje.  

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

3. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

4. Co nas łączy– prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, 

zdolności i uzdolnień itp.  

5. Tworzymy grupę– ustalanie celów i reguł grupowych.  

6. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, 

donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)  

7. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń, miłość– czy znasz różnice.  

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych  

i grupowych.  

9. Planowanie własnego rozwoju.  

10. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.  

11. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie 

 i innych.  

12. Jak się uczyć efektywnie.  
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13. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.  

14. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ?  

15. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.  

16. Rola wykształcenia we współczesnym świecie.  

17. Jak umiejętnie poszukiwać informacji.  

18. Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy.  

19. Przeprowadzenie dyskusji na wybrany temat wg. reguł i omówienie rezultatów. 

Ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnych sądów.  

20. Uczucia — identyfikacja i nazywanie uczuć.  

21. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, 

stresem.  

22. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów  

z otoczenia.  

23. Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych  

24. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji 

między rówieśnikami.  

25. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu 

kontaktów między ludźmi.  

26. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.  

27. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, 

normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.  

28. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych ( uzależnienia, sekty, subkultury, 

choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych ( rasizm, nietolerancja, 

terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.)  

29. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. 

Manipulowanie świadomością.  

30. Mechanizm powstawania uzależnień.  

31. Mówienie « NIE» a autorytet w grupie.  

32. Zdrowe odżywianie się– anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego 

ciała.  

33. Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp.  

34. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. .  
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KLASA II  

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek– znalezienie 

właściwych proporcji).  

2. Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać CHUDY .  

3. Oswajanie stresu.  

4. Aktywne rozwiązywanie problemów.  

5. Jak się kłócić, jak krytykować– wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny 

sposób.  

6. Jak umiejętnie przyjmować krytykę– asertywne sposoby radzenia sobie.  

7. Dotrzymywanie umów i obietnic– analiza własnych możliwości.  

8. Umiejętność samooceny– moje wady i zalety.  

9. Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego.  

10. Jak zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha ? 

11. Dyskusja, negocjacje, kompromis– rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.  

12. Inny nie znaczy gorszy– postawa tolerancji wobec drugiej osoby.  

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom– mówienie NIE. Unikanie 

sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.  

14. Kształtowanie relacji międzyludzkich  

15. Bariery komunikacyjne  

16. Doradzać czy wysłuchać– rola aktywnego słuchania w pomaganiu innym.  

17. Nieśmiałość– zaleta czy wada .  

18. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.  

19. Ludzie którym ufam. Autorytety.  

20. Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.  

21. Kim jestem– pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?  

22. Ja w zjednoczonej EUROPIE. Kim jestem i dokąd zmierzam.  

23. Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki.  

24. Niemodne słowa?: OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, 

UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.  

25. Być czy mieć ?  
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26. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie 

wyrządzonych krzywd.  

27. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.  

28. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.  

29. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. 

Wojny, terror, problem uchodźctwa.  

30. Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp.  

31. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. .  

KLASA III i IV  
 

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

3. Moje predyspozycje zawodowe a dalsza droga edukacyjna 

4. .Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.  

5. Moda na dobre wykształcenie– «wyścig szczurów».  

6. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami, 

zainteresowaniami i rozwojem osobistym.  

7. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.  

8. Moje plany życiowe– nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych 

celów.  

9. Pierwsza praca –papiery aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna.  

10. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .  

11. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista  

12. Człowiek twórczy a używki.  

13. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi,  

a wynikami w nauce, pracy, twórczości.  

14. Pasja a sukces zawodowy.  

15. Kariera czy rodzina? Czy umiesz dokonać wyboru.  

16. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna  

i społeczna.  

17. Bycie dojrzałym to « wolność OD» czy « wolność DO» czegoś.  

18. Własny STYL a nakazy mody.  
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19. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.  

20. Zagrożenia płynące z Internetu.  

21. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym  

i społecznym.  

22. Demokracja w «polskim» wydaniu, fikcja czy szkoła życia.  

23. Ludzie starsi i sprawni inaczej– okazywanie szacunku, pomocy 

i tolerancji dla ich słabości.  

24. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.  

25. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, 

polityczne i kulturowe.  

26. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom 

chorym, biednym, starszym, uchodźcom.  

27. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.  

28. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.  

29. Lekcja z cyklu « POLECAM» — ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, 

program TV, koncert itp.  

30. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie 

uroczystości szkolnych itp. .  

 

Aneks nr 3  

ZADANIA DLA WYCHOWAWCY:  

Wychowawca jest pierwszym profilaktykiem.  

Powinien umieć:  

- rozpoznawać problem u swojego wychowanka,  

- umieć o nim rozmawiać z uczniem i rodzicem,  

- wiedzieć, jak mu pomóc  

Tzw. profilaktyka drugorzędowa: „Zobacz, do czego to prowadzi, spójrz, jak można 

inaczej rozwiązać swój problem, możemy ci pomóc”.  

Do zadań wychowawcy należy:  

1. Zorientowanie się, kto z uczniów jego klasy ma jakie mocne strony a kto problem 

( jaki) i jakie działania dotychczas były w tym zakresie podjęte. Jak dziś wygląda jego 

sytuacja zdrowotna, szkolna, relacje z kolegami w klasie, nauczycielami, sytuacja 

rodzinna.  
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*Jeśli wychowawca rozmawiał już indywidualnie z uczniem i brak jest poprawy, to 

pilnie powinien zorganizować spotkanie wspólne z rodzicami i uczniem. Ważne, aby 

na te spotkania zapraszać obydwoje rodziców. Jeśli nadal brak jest poprawy, trzeba 

zwrócić się z problemem do pedagoga szkolnego. Każde z wcześniejszych swoich 

działań zawsze wychowawca może również skonsultować z pedagogiem 

indywidualnie.  

*Wychowawca winien zorientować się również, czy ma w swojej klasie ucznia, 

względem którego potrzebne są już działania interwencyjne.  

2. Zorganizowanie indywidualnego spotkania z uczniem, rodzicami, pedagogiem.  

- wskazanie na zachowania ucznia budzące niepokój  

- ustalenie form współpracy,  

- zaproponowanie pomocy (pedagog, poradnia psych.-pedagogiczna).  

3. Zbieranie informacji od nauczycieli uczących ww. ucznia.  

4. Zwracanie uwagi na oceny, frekwencję ucznia , zachowanie poza lekcją, np. 

wycieczki.  

5. Współpraca z pedagogiem (zgłaszanie uczniów, ustalenia, wymiana informacji na 

bieżąco, wnioski).  

6. Pomoc ww. uczniowi we włączaniu się w pozytywne formy aktywności, 

motywowanie do planowania studiów.  

7. Realizowanie podczas zebrań z rodzicami treści profilaktycznych (według potrzeb),  

- zapraszanie na spotkania specjalistów z instytucji wspomagających wychowanie  

i profilaktykę  

- propagowanie różnych form pomocy rodzicom i uczniom.  

8. Przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród uczniów i rodziców dotyczących np. 

poczucia bezpieczeństwa, relacji międzyludzkich, integracji ,trudności szkolnych, 

problemów, itp. udział w szkoleniach, spotkaniach, badaniach ewaluacyjnych, pomoc 

w opracowywaniu wyników ankiet , dotyczących zagadnień wychowania i profilaktyki  

 

Aneks nr 4  

ZADANIA DLA NAUCZYCIELA:  

1. Dyżurowanie na przerwach.  

- zwracanie uwagi i na zachowanie uczniów, np. czy nie palą papierosów, czy nie ma 

przemocy (przebieralnia – nauczyciele wychowania fizycznego ) i szybkie 

reagowanie  
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- zwracanie uwagi na osoby spoza szkoły przebywającą na terenie naszej szkoły  

2. W przypadku zauważenia problemów zgłaszanie ich do dyrekcji szkoły.  

3. Reagowanie podczas lekcji i przerw na pozytywne, ale i negatywne zachowania, 

postawy uczniów, łamanie ustaleń statutowych.  

4. Zgłaszanie wychowawcy pochwał, ale i problemów, dotyczących jego 

wychowanków oraz współpraca w tym zakresie.  

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.  

6.Udział w szkoleniach, spotkaniach, badaniach ewaluacyjnych, pomoc  

w opracowywaniu wyników ankiet , dotyczących zagadnień wychowania i profilaktyki  

 

Aneks nr 5:  

SCHEMAT KOLEJNOŚCI DZIAŁAŃ POMOCOWYCH:  

 

 

 

                                       UCZEŃ Z PROBLEMEM  

 

 

 

 

                                              WYCHOWAWCA  

                                                    Pedagog 

 

 

 

Na podstawie niepokojących objawów, braku poprawy (mimo wielu rozmów  

z uczniem i rodzicami), kieruje ucznia do pedagoga  

 

1. Ma pewne informacje o ww. uczniu:  

sytuacja szkolna (oceny, frekwencja, relacje z nauczycielami, kolegami, 

zainteresowania, itp.),  

 sytuacja rodzinna,  

 co budzi niepokój?  
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PEDAGOG  

1. Rozmowa z uczniem, rodzicami, wychowawcą.  

2. Ustala wstępną diagnozę na 

podstawie  

Sytuacji szkolnej ucznia:  

 

 

Sytuacji rodzinnej, zdrowotnej 

ucznia:  

 

 
Może być też potrzebna konsultacja psychologa w zakresie diagnozy .  

Po wstępnej diagnozie uczeń i rodzice albo zostają pod opieką pedagoga 

(poradnictwo indywidualne) albo pedagog kieruje ich do psychologa poradni psych.- 

pedagogicznej. Pedagog pomaga umówić dziecko (rodziców) na spotkanie  

z psychologiem (zachęca, podaje argumenty, korzyści, przygotowuje do spotkania, 

itp.), zostaje ustalony termin następnego spotkania lub spotkań, uwzględniając 

rozkład zajęć ucznia.  

Pedagog informuje wychowawcę ucznia o zastosowanej formie pomocy.  

Pilotuje sprawę (czy uczeń chodzi na spotkania, jak funkcjonuje w szkole)  

 

Aneks nr 6  

 

ZADANIA DLA PEDAGOGA:  

1. Diagnoza sytuacji ucznia:  

 

- przyczyny i przejawy problemu,  

- sprawdzenie czy jest w grupie ryzyka, czy już istnieje potrzeba interwencji  

2. Zdecydowanie czy problem rozwiązuje pedagog przy współpracy z wychowawcą 

 i rodzicami ucznia, czy należy skierować ucznia i rodziców do poradni psych.-pedag. 

(psycholog) lub innych miejsc pomocy. Pilotuje sprawę poprzez stały kontakt  

z uczniem i rodzicami  

3.Gdy zostaje pod opieką pedagoga 

 

- indywidualna praca z uczniem, rodzicami: 

Indywidualne spotkania:  

- aktywne słuchanie, wsparcie, poradnictwo  

- skierowanie do poradni psych.- pedag.,  

 

 

- obserwowanie sytuacji szkolnej 

oceny, frekwencja, zachowanie, 

relacje, kontakty rodziców ze szkołą 

.  
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- proponowanie „Szkoły dla rodziców”, grupy 

socjoterapeutycznej, terapii rodzinnej,  

- w przypadku interwencji, np. punkt 

konsultacyjny  

 

4. Współpraca z innymi instytucjami, np. Poradnią Psycholog..-Pedagogiczną, także 

spoza Powiatu. 

5. Badanie ewaluacji programu - ankiety, opracowywanie wniosków.  

 

Aneks nr 7 

ZADANIA DLA DYREKCJI:  

1. Pomoc w zakresie tworzenia, realizacji i akceptacji szkolnego programu 

wychowawczego i profilaktyki oraz innych dokumentów pracy szkoły.  

2. Zapoznanie się z wynikami anonimowych ankiet dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli, dotyczącymi różnych aspektów wychowawczych  

i profilaktycznych.  

3. Inicjowanie działań służących rozwojowi osobowemu uczniów oraz 

pomniejszaniu lub eliminacji niepokojących zjawisk i zagrożeń:  

4. troska o stworzenie wokół szkoły strefy wolnej od zagrożeń  

5. zgłaszanie swoich spostrzeżeń, dotyczących pozytywnych i niewłaściwych 

zachowań ucznia do jego wychowawcy, rodzica, pedagoga,  

6. organizowanie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz Wywiadówek 

Profilaktycznych dla rodziców, dotyczących propozycji wychowawczych  

i profilaktycznych (według potrzeb),współpraca z rodzicami  

7. udzielanie pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom, zgłaszającym różne 

problemy.  

 

Aneks nr 8  

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISU Z MONITORINGU DLA REALIZACJI MISJI 

WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY:  

1. Objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer ma pomagać w zapewnianiu 

uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, ale też bezpieczeństwa 

pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły.  

2. System monitoringu ma służyć profilaktyce bezpieczeństwa w szkole.  

3. Powinien również pomagać w podejmowaniu działań interwencyjnych.  
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Dotyczyć one mogą:  

a) konieczności wykrycia lub weryfikacji (wykluczenia, potwierdzenia) czynu 

zagrażającego bezpieczeństwu ,zdrowiu i życiu osób, ich mieniu osobistemu czy 

mieniu szkoły  

( agresja, przemoc, kradzież, włamanie, niszczenie mienia, rozpowszechnianie czy 

używanie substancji psychoaktywnych typu lub „substancje zastępcze” zwane 

dopalaczami, narkotyki, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, np. nóż, materiały 

pirotechniczne, itp.)  

b) zachowań niezgodnych ze statutem szkoły lub zasadami przyjętymi podczas 

przebywania na jej terenie (np. palenie papierosów, picie alkoholu)  

c) podejmowania odpowiednich działań przez dyrekcję szkoły, funkcjonariuszy policji  

d) ponoszenia konsekwencji przewidzianych w statucie szkoły czy przepisach prawa  

4. Treści z zapisu monitoringu mogą być udostępniane tylko osobom będącym 

stronami sporu, konfliktu, wobec których są podejrzenia czynu zabronionego, 

rodzicom uczniów czy funkcjonariuszom policji-tylko w obecności dyrektora szkoły 

lub jego zastępcy.  

5. Materiał monitoringu wizyjnego może być wykorzystany po poddaniu go zabiegom 

technicznym tak ,aby osoby w nim się pojawiające były anonimowe, poza 

przypadkami uzyskania ich zgody lub zgody ich rodziców (prawnych opiekunów).  

6. Zapis monitoringu nie powinien być podstawowym i jedynym dowodem do 

rozstrzygania spraw wewnątrzszkolnych.  

 

Aneks nr 9 

UCZEŃ Z GRUPY WYSKIEGO RYZYKA -potrzeba interwencji:  

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY 

SZKÓŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, 

ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ.  

(moduł Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 

Wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004 roku).  
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WSTĘP  

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące  

i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm  

i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać 

obojętny, zwłaszcza, że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze 

sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje 

z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. 

Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami 

przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.  

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów 

spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest 

terenem na którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal 

wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego 

rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych 

oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych 

- działań interwencyjnych.  

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz 

powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu 

zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni 

profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno 

dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.  

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku 

sprawców - postępowanie wobec ucznia będzie różne.  

CEL PROGRAMU  

1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły  

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.  

2. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją.  

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
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Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala 

dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także 

wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.  

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest 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.  

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej  

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego 

dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na 

powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy 

dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.  

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii 

działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci  

i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  

Działania interwencyjne  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w tym „substancji zastępczych” 

zwanych dopalaczami w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki:  

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

 z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym.  

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 



28 
 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich).  

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży  

w kompetencji tych instytucji.  

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył  

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin szkoły.  

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył  

17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 

przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 

szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 

prokuratora lub policję.  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, 

w tym „substancji zastępczych” zwanych dopalaczami powinien podjąć następujące 

kroki:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

ani zdrowie.  

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 

- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły/placówki.  

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 
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agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 

szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego.  

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

 w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk lub „substancję zastępczą” tzw. „dopalacz” powinien podjąć 

następujące kroki:  

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do 

czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub „substancję zastępczą” tzw. „dopalacz” powinien podjąć 

następujące kroki:  

Nauczyciel zawiadamia Policję opiekunów ucznia oraz dyrekcję szkoły 

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce 

karalne jest:  

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych;  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  
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 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycia;  

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

 

Każde z wymienionych 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.  

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni 

uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

 z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.  

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.  

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 (art. 4 

Upn i art. 304 Kpk).  

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,  

- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana,  

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży).  

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego  

- udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,  

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  

- powiadomienie rodziców ucznia,  
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- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

 i ewentualnych świadków zdarzenia.  

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do 

tych przedmiotów i wezwać policję.  

 

Metody współpracy szkoły z policją  

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog szkolny oraz specjalista ds. 

nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.  

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła/placówka.  

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich  

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by 

móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane  

z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.  

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,  

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat 

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,  

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży,  

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,  
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- wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich.  

UWAGA: Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa 

w "Procedurach (...)" albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania 

przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.  

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.  

Podstawy prawne stosowanych procedur:  

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. 

U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / 

oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.  

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./  

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. zm./  

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 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 

329 z późn. zm./  

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

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

 

Aneks nr 10 

STRATEGIE – DZIAŁANIA SZKOŁY NA WYPADEK PRÓBY SAMOBÓJCZEJ 

UCZNIA:  

I. STRATEGIE PROFILAKTYCZNE – mając na celu zapobieganie samobójstwom 

 i wczesne wykrywanie zagrożeń:  

1. Spotkanie konsultacyjno – edukacyjne Szkolnego Zespołu Wychowawczego.  

2. Omówienie problematyki na Posiedzeniach Rad Pedagogicznych – edukacja 

nauczycieli i wychowawców internatu:  
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a) zapoznanie członków Rady Pedagogicznej z problematyką:  

- czynniki świadczące o tym, że uczeń może podjąć próbę samobójczą  

- rozpoznawanie ucznia w złym stanie emocjonalnym.  

b) zapoznanie członków Rady Pedagogicznej z:  

- propozycją strategii w nawiązaniu i z dołączeniem do szkolnego programu 

profilaktyki (zadania dyrekcji, pedagoga – koordynatora ds. bezpieczeństwa, 

wychowawcy);  

- zasadami interwencji, procedurami postępowania, gdy występują u ucznia sygnały 

ostrzegawcze, bezpośrednio przed lub po próbie samobójczej;  

- powołanie Szkolnego Zespołu Interwencji Kryzysowej.  

3. Zgromadzenie materiałów informacyjnych, dotyczących zagrożeń samobójstwem 

oraz Telefonów Zaufania, Ośrodków Interwencji Kryzysowej.  

a) przekazanie ich wychowawcom  

b) umieszczenie adresów i telefonów na tablicach informacyjnych  

c) przekazanie ich uczniom będącym pod opieką specjalistyczną z powodu 

problemów emocjonalno-psychicznych.  

4. Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla uczniów dotyczących:  

a) czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie psychiczne,  

b) form pomocy i ich skutków,  

c) sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że kolega czy koleżanka jest  

w złym stanie emocjonalnym, może popełnić samobójstwo,  

d) sposobów postępowania w takich sytuacjach oraz osób i miejsc uzyskania 

pomocy.  

5. Udzielanie wsparcia i kierowanie do specjalistów uczniów z zaburzeniami 

emocjonalno-psychicznymi – stałe monitorowanie ich sytuacji zdrowotnej, szkolnej. 

Uczeń w/w zaburzeniami może zawsze zadzwonić do swojego psychologa, 

pedagoga lub na anonimowy telefon zaufania. Jeśli źle się czuje w szkole, nie 

wychodzi do domu bez poinformowania o swoim samopoczuciu wychowawcy, 

pedagoga, wicedyrektora.  

6. Przeprowadzenie cyklicznie badań np. ankietę w celu sprawdzenia, czy uczniowie 

doświadczają przemocy.  

7. Zachęcanie uczniów z w/w zaburzeniami do rozwijania swoich zdolności, pasji, 

zainteresowań, włączanie w różne formy twórczości, aby wzmacniać ich poczucie 

własnej wartości, pomagać porządkować emocje.  
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8. Uczestniczenie licealistów w zajęciach, warsztatach, treningach służących 

wyrażaniu emocji, trenowaniu umiejętności społecznych, integrowaniu.  

9. Udział członków Rady Pedagogicznej w szkoleniach organizowanych przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną np. dotyczących potrzeb, depresji 

młodzieżowych.  

10. Stała współpraca na linii wychowawca-nauczyciele uczący w jego klasie – 

rodzice – pedagog – dyrekcja - rozmowy, konsultacje spostrzeżeń, poradnictwo.  

 

 

II. STRATEGIE INTERWENCYJNE:  

A. GDY SĄ NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE:  

1. Wychowawca dzieli się swoimi spostrzeżeniami z pedagogiem.  

2. Pedagog rozmawia z uczniem, rodzicami. Kieruje ucznia na konsultacje  

u psychologa:  

a) ustala jak najszybciej konsultacje – informacja do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, że konsultacja jest pilna  

b) informuje wychowawcę, dyrekcję o problemie i ustaleniach.  

c) Rodzice i uczeń mają telefon do psychologa pomagającego oraz pedagoga 

 i Ośrodków Interwencji Kryzysowej.  

3. Pedagog razem z wychowawcą monitorują stan zdrowia ucznia do końca pobytu 

w szkole – rozmowy z uczniem, rodzicami, psychologiem:  

a) przebieg działań pomocowych.  

 

Psycholog – terapia indywidualna, rodzinna; socjoterapia  

Psychiatra – konsultacje, leczenie szpitalne, ambulatoryjne, leki  

 

b) sytuację szkolną ucznia – relacje w klasie, oceny, frekwencja-analiza dziennika, 

rozmowy z nauczycielami.  

 

B. GDY UCZEŃ JEST BEZPOŚREDNIO PRZED PRÓBĄ SAMOBÓJCZĄ:  

 Uczeń chce, np. skoczyć z wysokości.  

 jeden nauczyciel powiadamia natychmiast Policję i Pogotowie. Policja 

koordynuje dalsze działania (np. wzywa Straż Pożarną, negocjatora….)  

 drugi nauczyciel stara się w tym czasie nawiązać rozmowę z uczniem.  
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 Przedstawia się i dobrze byłoby, gdyby dowiedział się, jak uczeń się nazywa 

 i z której jest klasy. Nauczyciel wydłuża maksymalnie, spokojnie dialog  

z uczniem, aby policja, pogotowie zdążyło przyjechać. Pyta, czy uczeń 

chciałby z kimś porozmawiać, może do kogoś zadzwonić. Mówi, że nie ma 

sytuacji bez wyjścia, że są osoby, które mogą mu pomóc, którym na nim 

zależy, że jest kimś bardzo ważnym.  

 jeśli wiadomo, kim jest uczeń – nauczyciel, który wezwał Policję, Pogotowie, 

dzwoni do szkoły, informując dyrekcję, wychowawcę o zdarzeniu, psychologa 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dyrekcja z wychowawcą 

powiadamiają rodziców, drugi nauczyciel cały czas rozmawia z uczniem.  

 Jeśli nauczyciel jest jeden, to powiadamia Policję, Pogotowie i rozmawia  

z uczniem. W miarę możliwości powiadamia szkołę, psychologa Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

 

C. Uczeń jest zamknięty w pokoju, sali lekcyjnej z ostrym narzędziem, tabletkami  

w celu popełnienia samobójstwa:  

 procedury j.w. oraz międzyczasie podejmowanie prób wejścia do niego, 

przygotowanie apteczki pierwszej pomocy.  

 Gdy zdążył połknąć tabletki a pogotowie nie przyjechało, natychmiast 

powodujemy u niego wymioty.  

 Jeśli się okaleczył – opatrujemy ranę.  

 

D. GDY UCZEŃ JEST BEZPOŚREDNIO PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ:  

1. Nie pozostawiamy ucznia w kryzysie samego.  

a) przejście z nim w ustronne miejsce  

b) rozmawiać, ale według następujących kryteriów.  

 

Należy unikać:  

- koncentracji na instrumentalnym „na pokaz” aspekcie próby samobójczej  

- blokowania tematu śmierci i samobójstw, np. stwierdzeń „Nie mówimy już o śmierci”  

- zaprzeczania temu, co mówi uczeń, osądzaniu go.  

- ujawnianiu swojej bezradności, bo często samo wysłuchanie bardzo pomaga  
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2. Zbieramy informacje o okolicznościach zdarzenia.  

3. Wzywamy dyskretnie pogotowie, psychologa Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

4. Lekarz ocenia ryzyko dalszego zagrożenia (czy uczeń idzie na obserwację, 

leczenie czy ambulatoryjnie do psychiatry).  

5.  Zawiadamia się rodziców, wychowawcę, dyrekcję szkoły.  

a) później kolegów z klasy, nauczycieli uczących ucznia  

b) i przygotowuje ich na to, jak się zachować po jego powrocie do szkoły.  

6. Chroni się uczniów przed traumą związaną z kontaktami z prasą – wskazówki.  

7. Dyrektor szkoły powiadamia Kuratorium Oświaty oraz Wydział Edukacji  

w Starostwie Powiatowym o próbie samobójczej ucznia bez względu na to, 

gdzie uczeń jej dokonał.  

8. Pedagog wraz z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

przeprowadza rozmowę wspierającą klasę wraz z przepracowaniem emocji 

związanych ze zdarzeniem.  

9. Pedagog i psycholog rozmawiają indywidualnie z najbliższymi kolegami, 

koleżankami samobójcy oraz z innymi uczniami, o których wiadomo, że mają 

problemy emocjonalno-psychiczne (wsparcie psychiczne).  

 

III. STRATEGIE POKRYZYSOWE:  

1. Spotkanie, ustalenia Szkolnego Zespołu Interwencji Kryzysowej, podjęcie 

działań.  

2. Zmobilizowanie rodziców, by udzielili wsparcia dziecku.  

3. Diagnozowanie ryzyka ponowienia próby samobójczej. Wychowawca 

monitoruje sytuację ucznia razem z pedagogiem. Często obniżenie napięcia to 

nie poprawa, ale zbieranie sił na następną próbę.  

4. Dyrektor szkoły udziela informacji prasie  

 

IV. ZADANIA  

A. WYCHOWAWCY:  

 

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w swojej klasie na temat samobójstw.  
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2. Uważna, wnikliwa obserwacja wychowanków pod kątem niepokojących 

sygnałów – rozmowy indywidualne z uczniem, Rodzicem/Opiekunem, 

pedagogiem, dyrekcją – konsultacje, poradnictwo.  

3. Stała współpraca z rodzicami i pedagogiem w przypadku uczniów będących 

pod opieką psychologów, psychiatrów.  

4. Przeprowadzenie anonimowych ankiet na temat relacji w klasie, poczucia 

bezpieczeństwa, przemocy oraz działań pomocowych, zajęć, gdy są 

problemy.  

5. Włączanie uczniów z grupy ryzyka w różne formy aktywności, twórczości, 

sugerowanie korzystania z pomocowych zajęć indywidualnych i grupowych.  

6. Udział w szkoleniach.  

7. Organizowanie wraz z pedagogiem i psychologiem spotkań z klasą po próbie 

popełnienia samobójstwa przez ucznia.  

8. Stałe monitorowanie samopoczucia i sytuacji szkolnej w/w ucznia , stały 

kontakt z rodziną, pedagogiem.  

9. Diagnozowanie ryzyka ponowienia próby.  

 

B. PEDAGOGA:  

 

1. Udział w spotkaniu konsultacyjno-edukacyjnym Zespołu Wychowawczego.  

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przekazanie ich członkom Rady 

Pedagogicznej .  

3. Poinformowanie wychowawców, jak przeprowadzić zajęcia edukacyjne na 

temat samobójstw młodzieży w klasach.  

4. Informowanie dyrekcji na bieżąco o sytuacji zdrowotnej, szkolnej uczniów  

z tzw. Grupy ryzyka.  

5. Powołanie Szkolnego Zespołu Interwencji Kryzysowej.  

 

C. DYREKCJI:  

1. Zorganizowanie spotkania Zespołu Wychowawczego.  

2. Zorganizowanie Rad Pedagogicznych z uwzględnieniem problematyki 

samobójstw wśród młodzieży.  

3. Konsultacje indywidualne z wychowawcami, pedagogiem w sprawie uczniów  

z grupy ryzyka.  
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4. Powiadomienie rodziców (ew. wychowawców), gdy jest informacja, że uczeń 

chce lub dopuścił się próby samobójczej.  

5. Powiadomienie Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Edukacji w Starostwie 

Powiatowym, gdy uczeń popełnił próbą samobójczą.  

6. Zorganizowanie spotkania i podjęcie działań Szkolnego Zespołu Interwencji 

Kryzysowej dotyczących ucznia po próbie samobójczej i jego klasy. Kontakt 

 z prasą, jeśli będą pytać.  

 

Aneks nr 11 

 

Diagnoza używania środków psychoaktywnych  w Zespole Szkół im Macieja Rataja  

w Gościnie luty 2018 

W miesiącach  styczeń luty 2018 roku w Zespole Szkół im Macieja Rataja w Gościnie 

została przeprowadzona ankieta dotycząca używania środków psychoaktywnych 

przez uczniów.  

Brali w niej udział uczniowie wszystkich klas w różnym wieku : 16 lat 35 %, 17 lat 22 

%, 18 lat  31 % 19 lat 12 %.. Kobiety stanowiły 49 %,  51 % to mężczyźni. 

Ankietowani ocenili iż w ich otoczeniu zażywanie środków jest w 13% w stopniu 

dużym,  44% w stopniu średnim, 15 % mała i 19 % trudno im jest określić. 

Większość uczniów (91% )uważa, że zna skutki zażywania narkotyków.20 %  

uczniów było w szkole namawianych do wzięcia środków psychoaktywnych . 

Większość uczniów bo 82 % uważa, że ma wystarczająca wiedzę na temat środków 

psychoaktywnych.  62 % uczniów  uznało że zjawisko uzależnienia się od 

narkotyków to poważny problem,  nie miało zdania 17 %, reszta twierdziła że to 

dobra zabawa. Na pytanie o bezpieczeństwo narkotyków 87 % respondentów  wie że 

jest to niebezpieczne dla zdrowia. Uczniowie  w 94% wiedzą,  że można się 

uzależnić od środków psychoaktywnych.  Według ankietowanych największą wiedzę 

o środkach psychoaktywnych czerpią z Internetu , następnie od znajomych i wysokie 

trzecie miejsce zajmuje szkoła.  Niewielka ilość bo 11 uczniów o środkach 

psychoaktywnych wie od rodziców.  Uczniowie  przyznali się do spróbowania 

alkoholu  97 % , papierosów 77 %,  37 % narkotyki, niewielki odsetek spróbowało 

dopalaczy  8%, 16 % nigdy nie wzięło środków psychoaktywnych. Obecnie do 

palenia przyznaje się 61% uczniów, alkohol spożywa 62 % uczniów, narkotyki 5%,  

dopalacze 2.5 %, wolnym jest od jakichkolwiek środków psychoaktywnych  38 % 

uczniów. Jako powód wzięcia środków psychoaktywnych  większość 68% podała że  

kierowała się ciekawością,  pozostali zostali namówieni przez znajomych a 17 % 

chciało się dobrze bawić.  Większość uczniów  67 % uważa że nie potrzebuje 
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częściej  informacji na ten temat w szkole.  Uczniowie chcieli by więcej się 

dowiedzieć o skutkach zażywania środków w postaci leków i sterydów 

Wnioski: 

Wyniki ankiety nie odbiegają od wyników młodzieży w innych szkołach.  Młodzież 

potwierdza, że zna  problem.  Zgodnie z  wiekiem adolescencji większym 

autorytetem cieszą się znajomi niż rodzice, a  Internet jest największą skarbnicą 

wiedzy.  Młodzież pragnie pogłębić wiedze na temat skutków brania leków i sterydów 

w związku z tym należy im te wiedzę dostarczyć. 38 % uczniów nie bierze żadnych 

środków psychoaktywnych i ten trend należy wzmacniać.  

 

Program profilaktyczno-wychowawczy po konsultacji z Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim został przyjęty w dniu 

 


