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1. Wstęp.

Obecnie profilaktyka realizowana jest na trzech poziomach: 

-  uniwersalnym: kierowanym  do  wszystkich,  bez  względu  na  stopień  ryzyka  rozwoju
problemów  ze  zdrowiem  psychicznym,  na  jakie  narażone  są  poszczególne  osoby
(nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież)

-  selektywnym: kierowanym  do  jednostek  lub  grup  osób,  które  są  w  wyższym  stopniu
narażeni  na  rozwój  problemów  związanych  z  podejmowaniem  zachowań  ryzykownych
(rodziny dysfunkcyjne, patologiczne)

-  wskazującym: kierowanym  na  jednostki  szczególnie  zagrożone  rozwojem  problemów
związanych z zachowaniami  ryzykownymi,  u których rozpoznano już pierwsze symptomy
zaburzeń (I i II faza uzależnień)

Profilaktyka jest działaniem skierowane na eliminowanie lub redukcję czynników ryzyka jak
również wzmacnianie czynników chroniących. Cele i zadania programu profilaktyki osiągane
są poprzez realizację wytycznych strategii profilaktycznych:

1. Strategia Rozwoju Umiejętności Wychowawczych: wzmacnianie więzi z rodzicami
przeciwdziała  pojawieniu  się i  nasileniu  problemów związanych  z podejmowaniem
przez nie zachowaniami ryzykownymi.

2. Strategia Kształtowania Umiejętności Życiowych: umiejętność osiągania celów i
zaspokajania  potrzeb  w  konstruktywny  sposób  zmniejsza  ryzyko  podejmowania
zachowań ryzykownych.

3. Strategia  Przekazu  Informacji: dostarczanie  przekonujących  informacji  może
przeciwdziałać sięganiu przez odbiorców po substancje psychoaktywne.

4. Strategia Edukacji Rówieśniczej: znaczący i atrakcyjni rówieśnicy mogą skutecznie
modelować postawy przeciwne zachowaniom ryzykownym i wpływać na pozytywne
zachowanie młodych ludzi.

5. Strategia  Alternatyw: włączenie  młodego  człowieka  do  grup  realizujących
pozytywne cele przeciwdziała podejmowaniu zachowań ryzykownych:

6. Strategia  Rozwoju  Zasobów  Środowiskowych:  zmiana  warunków  życia  w
społeczności wpływa na postawy i zachowania mieszkańców.



2. Diagnoza obszarów problemowych.

1. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące: 

a) czynniki  ryzyka:  mała  umiejętność  odróżniania  tego  co  właściwe  od  tego,  co
szkodzi wynikająca z upośledzenia umysłowego, łatwowierność, duża podatność
na wpływ grupy rówieśniczej, dysfunkcja rodziny, błędy wychowawcze rodziców,
używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych,  zachowania agresywne,
niekontrolowanie  złości,  brak umiejętności  krytycznej  oceny sytuacji  i  siebie  w
danej sytuacji, 

b) czynniki  chroniące:  duży autorytet  nauczycieli,  pozytywne  wzorce  dostarczane
przez znaczących dorosłych, przynależność do pozytywnej grupy,  współpraca z
rodziną,  poszanowanie  wartości,  praktyki  religijne,  zainteresowanie  nauka
szkolną,  kołami  zainteresowań,  udziałem  w  konkursach,  uzyskanie  nagrody,
uczestniczenie  w  wydarzeniach  kulturalnych,  zaangażowanie  w  życie
społeczności, dostęp do kultury, możliwość korzystania z rekreacji w środowisku
lokalnym,  mała  szkoła,  przyjazne  relacje  z  kolegami,  koleżankami,  dobra
atmosfera szkoły,

2. Do  oceny  zagrożeń  nauczyciele  w  Ośrodku  stosują  następujące  narzędzia
diagnostyczne:  ankiety,  rozmowy  indywidualne,  wywiady,  obserwacje,  analizy
osiągnięć  szkolnych,  analizy  dokumentacji  z  uczestnictwa  w  realizowanych
programach profilaktycznych w szkole i poza nią, analizy dokumentacji szkolnej
dotyczącej interwencji profilaktyczno- wychowawczych,  

3. Cele i zadania programu

1. Cel główny

a) wspieranie  prawidłowego  rozwoju  fizycznego,  intelektualnego,  emocjonalnego  i
społecznego dzieci i młodzieży,

b) kształtowanie  zdolności  do  ochrony  przed  różnymi  zagrożeniami  zdrowotnymi  
(używanie alkoholu, palenie papierosów, zdrowe odżywianie, profilaktyka przemocy),

c) budowa  kompetencji  potrzebnych  do  pozytywnego  zachowania  i  wzmacniania
zdrowych relacji z innymi,

d) rozwijanie  umiejętności  życiowych  w  zakresie  komunikacji  interpersonalnej,
podejmowania decyzji i krytycznego myślenia, radzenia sobie z emocjami.

2. Cele szczegółowe:

1. Tworzenie  dzieciom  i  młodzieży  w  Ośrodku  atmosfery  akceptacji  i  poczucia
bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie czynnych postaw wychowanków wobec zdrowia oraz bezpieczeństwa
własnego i innych.

3. Wyrabianie  umiejętności,  prawidłowych  nawyków  oraz  postaw  higieniczno-
zdrowotnych warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia.

4. Przekazywanie wzorców zdrowego stylu życia oraz rzetelnej wiedzy dostosowanej do
poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży.



5. Uświadamianie wychowankom istnienia różnych zagrożeń mogących występować w
najbliższym  otoczeniu  oraz  przedstawienie  sposobów radzenia  sobie  w  trudnych,
niebezpiecznych sytuacjach, a także zapobiegania ich powstawaniu.

6. Budowanie  u  dzieci  i  młodzieży  poczucia  własnej  wartości  i  wiary  w  siebie  oraz
akceptacji  innych-  pozwalających  na  tworzenie  właściwych  relacji  i  więzi  z
rówieśnikami oraz ludźmi z najbliższego otoczenia.

7. Rozpoznawanie  możliwości  rozwojowych  wychowanków  oraz  podejmowanie
wczesnych  interwencji  specjalistycznych  w  przypadku  dzieci  i  młodzieży
potrzebujących wsparcia specjalistów.

8. Wyrabianie  umiejętności  życiowych  (komunikacyjnych  i  interpersonalnych,
decydowania i krytycznego myślenia, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia
sobie w życiu i zarządzania sobą, dokonywania wyboru i brania odpowiedzialności za
własne decyzje).

9. Wdrażanie  uczniów  do  wspólnego  budowania  bezpiecznego  i  przyjaznego
środowiska.

3. Zadania programu:

1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego,
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

2. Rozwijanie  u  ucznia  motywacji  do  porozumiewania  się  z  drugą  osobą,
komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.

3. Budowanie pozytywnych więzi  ucznia z Ośrodkiem poprzez stwarzanie możliwości
pozytywnego  zaistnienia  w  środowisku  szkolnym  (rozwijanie  poczucia
bezpieczeństwa, prawidłowe relacje w rówieśnikami, i osobami dorosłymi, stwarzanie
możliwości osiągniecia sukcesu).

4. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

5. Tworzenie  sytuacji  wychowawczych  umożliwiających  doświadczanie  relacji
społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych
przeżyć związanych z pełnionymi rolami.

6. Tworzenie okazji do wspólnego rozwiązywania problemów i konfliktów.

7. Budowanie systemu wartości dzieci i młodzieży: rozróżnianie dobra od zła, prawdy od
fałszu, piękna i brzydoty, miłości i nienawiści, radości i złości.

8. Uświadamianie dzieciom i młodzieży ich praw i obowiązków.

9. Uczenie  zasad współżycia  społecznego (w szczególności  pomoc sąsiedzka i  inne
zachowania  prospołeczne,  poszanowanie  godności  osobistej  drugiego  człowieka,
uprzejmość i życzliwość), poznawania i przestrzegania norm społecznych.

10. Uczenie  umiejętności  kierowania  swoim  postępowaniem,  rozwijanie  umiejętności
dokonywania  wyboru  i  budzenie  poczucia  odpowiedzialności  za  własne  decyzje,
uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej.

11. Współpraca  z  poradniami  specjalistycznymi,  instytucjami,  stowarzyszeniami
działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

12. Systematyczna współpraca z Ośrodkami Zdrowia,  Ośrodkami Pomocy Społecznej,
władzami  samorządowymi,  biblioteką  szkolą,  Poradnią  Psychologiczno-
Pedagogiczną, rodzicami, policją, strażą pożarną, kuratorem sądowym.



4.  Adresaci szkolnego programu profilaktyki:

1. Uczniowie SOSW w Hajnówce
2. Rodzice uczniów naszego Ośrodka;
3. Nauczyciele i inni pracownicy SOSW w Hajnówce;



5. Realizacja działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w SOSW w Hajnówce.

STRATEGIE

PROFILAKTYCZNE

Uczniowie Rodzice Nauczyciele

Strategia  Rozwoju
Umiejętności
Wychowawczych

- zapoznanie z dokumentami 
szkolnymi uczniów podczas zajęć z 
wychowawcą, prawami i obowiązkami 
uczniów,

- wdrażanie do praktyki szkolnej zasad
dobrego zachowania i kulturalnego 
odnoszenia się do siebie, 
eliminowanie wulgaryzmów i 
dewastacji mienia szkolnego,

- dbałość o dobrą frekwencję szkolną,

- panowanie nad własnymi 
negatywnymi emocjami, szukanie 
odpowiedniego sposobu 
odreagowywania, nie krzywdzącego 
ludzi wokół mnie,

- rozpoznawanie sytuacji 
konfliktowych, szukanie sposobów na 
pokojowe rozstrzygnięcia konfliktu,

- kontakty bezpośrednie z rodzicami, 
- udział rodziców w imprezach 
szkolnych : „Ekoolimpiada”, Dzień 
Matki, spotkanie opłatkowe,

- działania edukacyjne dla rodziców 
zwiększające ich kompetencje 
wychowawcze,

- udział rodziców w Treningu 
Umiejętności Wychowawczych,

- prowadzenie warsztatów 
dotyczących rozwijania takich 
umiejętności jak: porozumiewanie się 
z dziećmi, rozwiązywanie konfliktów, 
wspieranie dzieci w osiąganiu celów i 
radzeniu sobie z trudnościami, 
ustalenie zasad domowych,

- organizowanie spotkań klasowych, 
szkolnych, prowadzenie rozmów 
indywidualnych,

- opracowanie i upowszechnianie 

- stosowanie procedur, zasad 
określonych w dokumentach 
szkolnych, Statucie,

- ujednolicenie form oddziaływania,

- ścisła współpraca między 
nauczycielami,

- doskonalenie z zakresu oddziaływań 
wychowawczych,

- dzielenie się doświadczeniem, 
wymiana doświadczeń,

- udział w szkoleniach związanych z 
udzielaniem pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, udzielaniem wsparcia 
uczniom i rodzicom w trudnych 
wychowawczo sytuacjach,

- prowadzenie rozmów coachingowych
z rodzicami, uczniami,

- pełnienie dyżurów podczas przerw,

- wprowadzenie monitoringu w 



jasnych oczekiwań dotyczących 
zachowania, zasad i reguł w 
konsultacjach z rodzicami i uczniami 
oraz konsekwencji w przypadku ich 
nieprzestrzegania,

Ośrodku,

- opracowanie procedury reagowania 
w sytuacjach kryzysowych,

- pielęgnowanie pozytywnych tradycji 
Ośrodka,

Strategia
kształtowania
umiejętności
życiowych

- udział w Trening Umiejętności 
Społecznych: komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej, aktywnego słuchania, 
wyrażania uczuć, rozwiązywania 
problemu, asertywności,

- budowanie poczucia własnej 
wartości, stawianie sobie celów do 
zrealizowania, 

- wzmacnianie wiary w siebie, 
budowanie poczucia własnej wartości,

- umiejętność krytycznego myślenia, 
wpływu rówieśników i mediów, analiza 
postaw, wartości i norm społecznych,

- radzenie sobie ze złością, 
niepokojem, obawami, udział w 
Treningu Kontroli Złości,

- kształtowanie tożsamości płciowej 
młodzieży,

- organizowanie spotkań tematycznych
dotyczących umiejętności nazywania 
tego, co widzę, co myślę, co czuję, 
emocji, uczuć, przekonań, wartości, 
praca w przekonaniami,

- udział rodziców w warsztatach 
umiejętności wychowawczych,

- rozmowy indywidulane z rodzicami, 

- prowadzenie grupy wsparcia dla 
rodziców, wymiana i dzielenie się 
doświadczeniami,

- konsekwencja w działaniu całego 
zespołu nauczycieli, przestrzeganie 
ustalonych zasad współpracy i 
oddziaływań wobec ucznia (budowanie
więzi ucznia ze szkołą, wzmacnianie 
więzi ucznia z rodziną, nauka 
najważniejszych umiejętności 
psychologicznych i społecznych, 
ustalenie i utrzymanie jasnych i 
zgodnych oczekiwań wobec 
zachowania uczniów, dostarczanie 
wsparcia)

- praca metodami aktywnymi podczas 
zbierania informacji na temat, 
podejmowania decyzji: 6 kapeluszy, 
rybi szkielet, meta-plan, burza 
mózgów, drzewko decyzyjne, metoda 
5 Q, rozmowa coachingowa, ranking 
diamentowy

- promowanie oglądania filmów nie 
promujących agresywne zachowania,



- prowadzenie zajęć z zakresu 
edukacji zdrowotnej i seksualnej 
„Akademia Dojrzewania” wśród 
dziewczyn z klas gimnazjum i 
przysposabiających do pracy,

Strategia  Przekazu
Informacji

- udział grupy dziewczyn w zajęciach z
zakresu edukacji zdrowotnej 
„Akademia Dojrzewania”, 

- rozmowy na temat higieny osobistej, 
higieny jamy ustnej, korzystania z 
urządzeń sanitarnych, ubierania i 
rozbierania się, doboru stroju do 
pogody, estetyki ubioru, higieny pracy i
narządów zmysłów, postawy ciała

- organizowanie spotkań z 
pielęgniarką, 

- organizowanie wyjść do instytucji 
zajmujących się zdrowiem, np. do 
lekarza, stomatologa, do szpitala;

- realizacja zajęć z zakresu edukacji 
zdrowotnej: higieny osobistej, 
udzielania pierwszej pomocy, 
zdrowego żywienia, przygotowywania 
posiłków, rozkładu posiłków w ciągu 
dnia,

- prowadzenie kampanii 
informacyjnych, w tym na temat 

- prowadzenie kampanii 
informacyjnych, w tym na temat 
szkodliwości zbyt długiego oglądania 
telewizji i pracy przy komputerze, 
korzystania z telefonów komórkowych 
i zawierania znajomości przez Internet,

- przekazywania informacji z zakresu 
higieny osobistej, higieny jamy ustnej, 
korzystania z urządzeń sanitarnych, 
ubierania i rozbierania się, doboru 
stroju do pogody, estetyki ubioru, 
higieny pracy i narządów zmysłów, 
postawy ciała,

- przekaz wiedzy na temat 
rozpowszechnienia używania i 
nadużywania substancji 
psychoaktywnych, konsekwencji ich 
używania, możliwości uzyskania 
pomocy podczas zebrań szkolnych, 
klasowych, spotkań indywidualnych,

- ustalenie  procedury postępowania 
dla nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży przestępczością
i demoralizacją oraz w przypadku 
zagrożenia zdrowia lub życia,
- udział w Radach Szkoleniowych,
- przekazywanie informacji w formie 
notatek, slajdów ze szkoleń, kursów, w
których nauczyciele mieli okazję 
uczestniczyć,
- prowadzenie ankiet diagnozujących 
na początku roku szkolnego lub w 
razie potrzeby,



szkodliwości zbyt długiego oglądania 
telewizji i pracy przy komputerze, 
korzystania z telefonów komórkowych 
i zawierania znajomości przez Internet,

- nauka gospodarowania odpadami,

- tworzenie tematycznych gazetek 
ściennych, prezentacji 
multimedialnych,

- oglądanie filmów edukacyjnych,

Strategia  Edukacji
Rówieśniczej

- tworzenie wspólnych plakatów, 
informacji dotyczących zdrowego 
odżywiania, aktywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu, 
promowania zachowania bez 
przemocy,

- organizowanie imprez szkolnych, 
klasowych, celebrowanie urodzin, 
obchodzenie świąt kalendarzowych 
typu Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień 
Chłopaka,

- organizowanie dyskotek szkolnych, 
wspólnych wyjazdów do kina, rajdów, 

- udział w projektach edukacyjnych, 
praca grupowa metodą projektu,

- zwracanie uwagi na umiejętność 

- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 
konfliktów między rodzeństwem, 
kolegami, koleżankami z klasy 
poprzez prowadzenie rozmów 
coachingowych, spotkań 
tematycznych,

- angażowanie rodziców do udziału w 
imprezach szkolnych, klasowych, 
celebrowania wspólnego urodzin,

- włączanie rodziców do wspólnych 
działań na rzecz Ośrodka, dzieci i 
młodzieży,

- realizowanie programów 
rówieśniczych, takich jak pomoc 
koleżeńska w nauce, czynnościach 
samoobsługowych, typu zapięcie 
guzika, zdjęcie lub nałożenie okrycia 
wierzchniego,

- udział w szkoleniach za zakresu 
treningów umiejętności społecznych, 
socjoterapii, mediacji rówieśniczych, 
coachingu, budowania zespołu 
klasowego,

- wymiana doświadczeń dotyczących 
edukacji rówieśniczej podczas spotkań
zespołów wychowawczych, zespołów 
IPET, 

- budowanie pracy zespołowej w klasie



współpracy w grupie, 

- uczenie się, jak słuchać osób, które 
mają inny punkt widzenia,

- tworzenie sytuacji, w których każda z
osób ma prawo do wypowiedzenia się 
w danej sprawie,

- zwracanie uwagi na tolerancję i 
akceptację wobec innych,

- nauka rozpoznawania własnych 
mocnych i słabych stron, zalet i wad,

na bazie pracy metodą projektu,

Strategia
Alternatyw

- udział w kołach zainteresowań: 
plastycznych, sportowych, tanecznych,
teatralnych, 

- nauka organizowania czasu wolnego,
 
- udział w konkursach i przeglądach 
recytatorskich, teatralnych („I Ty 
możesz zostać aktorem” w 
Białymstoku), tanecznych („Baw się i 
tańcz” w Bielsku Podlaskim), 
recytatorskich, plastycznych („Barwy 
jesieni”, „Młody Ekolog w akcji”, 
„Tęcza”, „Wilk, żubr i bóbr”)

- włączanie rodziców do wspólnych 
działań, wykorzystanie zasobów, np. 
podczas zajęć z krawiectwa, pomoc w 
przygotowywaniu strojów do 
przedstawień teatralnych, tanecznych,

- organizowanie uroczystości 
szkolnych z udziałem rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców,

- wspólny udział w imprezach 
lokalnych, np. Rajd Nordic Walking,

- wycieczki, wyjazdy do zakładów 
pracy, gospodarstw agroturystycznych,
-zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne, 
- udział w konkursach teatralnych, 
tanecznych, recytatorskich, religijnych,

Strategia  Rozwoju
Zasobów

- organizacja i udział w  
„Ekoolimpiadzie”,

- zapoznanie ze Statutem Ośrodka, 
programem wychowawczym, 

- diagnozowanie środowiska ucznia, 
współpraca z instytucjami zajmującymi



Środowiskowych - zbiórka puszek, baterii i elektro- 
śmieci,
- zajęcia edukacyjne w Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej,
- udział w akcji sprzątania świata 
„Dzień Ziemi”
- zapoznanie ze Statutem Ośrodka, 
programem wychowawczym, 
regulaminem klasowym,
- ustalenie i przestrzeganie zasad 
zachowania na lekcji,
- wspólne ustalanie z uczniem i 
podpisywanie kontraktów 
behawioralnych do zmiany trudnych 
zachowań uczniów,

- systematyczne sprawdzanie 
frekwencji na lekcjach, punktualne 
zaczynanie i kończenie lekcji,

- organizowanie spotkań z Policją, 
Strażą Pożarną, PSSE, MOPS, PCPR,

- prowadzenie akcji tematycznych 
dotyczących bezpieczeństwa na 
drodze, podczas ferii, wakacji, 
udzielenia pomocy i wzywania 
pomocy, 

regulaminem klasowym,

- przekazywanie rodzicom informacji 
na temat frekwencji uczniów na lekcji,

- angażowanie w pracę Ośrodka 
rodziców, np. organizowanie zbiórki 
nakrętek, płyt,

- włączanie rodziców do wspólnych 
działań, wykorzystanie zasobów, np. 
podczas zajęć z krawiectwa, pomoc w 
przygotowywaniu strojów do 
przedstawień teatralnych, tanecznych,

- włączanie rodziców w podejmowanie 
decyzji dotyczących szkoły, zwłaszcza
działań na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa uczniów,

się pomocą i wsparciem rodzin,

- współpraca z  Policją, Strażą 
Pożarną, PSSE, MOPS, PCPR,

- wspólne podpisywanie kontraktów 
behawioralnych z uczniem,

- konsekwentne przestrzeganie zasad 
zachowania w Ośrodku, realizacji 
kontraktu, 

- pozyskiwanie środków finansowych 
na działalność profilaktyczną w 
Ośrodku,

- realizacja programów rządowych 
(Wyprawka szkolna),

- współpraca z Sądem Rejonowym 
Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, 
kuratorami (spotkania indywidualne, 
opinie, wnioski)

- współpraca z hufcem ZHP,
- współpraca z Hajnowskim Domem 
Kultury,
- współpraca z Fundacją „KAJA”
- współpraca z Policją, 
- współpraca z Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną w 
Hajnówce,



- udział nauczycieli w szkoleniach, 
warsztatach, kursach;



6. Procedury postępowania.

A. Procedura  postępowania  wobec  ucznia  w  sytuacji  trudnego  zachowania
ucznia.

Nauczyciel, wychowawca, pedagog:

a) przeprowadza rozmowę z uczniem dyscyplinującą,

b) wpisuje uwagę do zeszytu uwag,

c) podpisuje z uczniem kontrakt behawioralny,

d) kieruje ucznia na warsztaty profilaktyczne,

e) informuje rodzica (opiekuna prawnego) o niewłaściwym zachowaniu ucznia,

f) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o niepokojącym zachowaniu ucznia podczas
lekcji bądź przerwy,

g) wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  uczniem  w  obecności  rodzica  (opiekuna
prawnego),

h) pedagog szkolny rozmawia  z uczniem (diagnoza problemu,  rozmowa pouczająca,
podpisanie kontraktu itp.),

i) pedagog  szkolny  rozmawia  z  rodzicem  (opiekunem  prawnym)-  propozycja
przebadania  ucznia  w  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  lub  w  innej
specjalistycznej poradni lub uczestniczenie w zajęciach przez rodziców do ,,Szkoły
dla rodziców” itp.,

j) pedagog  szkolny  informuje  o  niepokojącym  zachowaniu  ucznia  dyrekcję  szkoły,
omawiają działania niwelujące negatywne zachowanie,

k) pedagog  szkoły  organizuje  spotkanie  dyrekcji  oraz  wychowawcy  z  rodzicem
(opiekunem  prawnym)  ucznia  sprawiającym  problemy  wychowawcze,  w  celu
określenia zadań do realizacji w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

l) jeśli nasze działania nie odnoszą oczekiwanych efektów poprawy zachowania ucznia
dyrekcja  szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację  rodzinną
ucznia,

m) jeśli  nadal  uczeń  sprawia  problemy  wychowawcze  mimo  wcześniejszych  działań
dyrekcja przenosi ucznia do innej szkoły i informuje Sąd o dalszych problemach.



B. Procedura powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów o 

trudnych sytuacjach:

a) agresja słowna 

b) agresja fizyczna 

c) niszczenie mienia 

d) spóźnienia 

e) nieusprawiedliwione nieobecności 

f) kradzież 

g) wyłudzanie pieniędzy 

h) dręczenia słabszych 

1. Wychowawca klasy powiadamia telefoniczne,  osobiście  lub pisemnie  rodziców lub

prawnych  opiekunów  dziecka  o  zaistniałej  sytuacji  trudnej,  korzystając  z  danych

osobowych ucznia zamieszczonych w dzienniku lekcyjnym. 

2. Wychowawca sporządza notatkę służbową o zaistniałej sytuacji trudnej. 

3. Wychowawca zapoznaje rodzica lub prawnego opiekuna dziecka z treścią notatki. 

4. Rodzic  lub prawny opiekun dziecka po zapoznaniu się z treścią notatki  służbowej

potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią notatki. 

5. Rodzic lub prawny opiekun dziecka w porozumieniu z wychowawcą zobowiązuje się

do współpracy nad wyeliminowaniem w przyszłości podobnych sytuacji trudnych. 

6. Wychowawca gromadzi podpisaną notatkę w swojej dokumentacji dotyczącej klasy. 

7. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) zmiany miejsca pobytu

na dłuższy czas wychowawca prosi o napisanie oświadczenia, w którym znajdą się

informacje,  kto  będzie  się  opiekował  dzieckiem  i  reprezentował  rodzica  w szkole

(pełne dane osobowe, adres i kontakt telefoniczny). 

8. W przypadku braku informacji  od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu,  problem

nieregularnej opieki nad uczniem zostanie przekazany odpowiednim instytucjom.  



C. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły 

Za przedmioty niedozwolone (niebezpieczne) uważa się: scyzoryki, noże, szpikulce, lasery,

kije baseballowe, gaz, straszaki broni palnej, pałki gumowe, kastety, żyletki, duże metalowe

sygnety z wystającymi elementami, przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu uczniów itp. 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń posiada w/w przedmiot na terenie szkoły należy: 

1. Nakłonić ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania

przedmiotu należy go poinformować o konsekwencjach przewidzianych w Statucie Szkoły). 

2. Wezwać drugiego pracownika szkoły w celu opieki nad uczniem. 

3. Powiadomić wychowawcę klasy. 

4. Powiadomić dyrekcję szkoły i podjąć ewentualne działania zmierzające do zapewniania

bezpieczeństwa  innym  uczniom  (odizolowanie  ucznia  posiadającego  niebezpieczne

narzędzie). 

5.  Wychowawca  wzywa  rodziców  do  szkoły  i  powiadamia  ich  o  konsekwencjach  czynu

dziecka przewidzianych w Statucie szkoły. 

6. Wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą zdarzenie. 

7.  Rodzic  lub  opiekun  prawny  dziecka  stwierdza  zapoznanie  się  z  treścią  notatki

własnoręcznym podpisem. 

8.  W  uzasadnionym  przypadku  Dyrektor  szkoły  podejmuje  decyzję  o  powiadomieniu  i

ewentualnym wezwaniu policji. 

9. Pedagog w porozumieniu z wychowawcą powiadamia kuratora sądowego w przypadku,

gdy uczeń jest pod jego opieką. 

10. Uczeń ponosi konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły.



D. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji,  że uczeń który,

nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia

się  w  stan  odurzenia,  uprawia  nierząd,  bądź  przejawia  inne  zachowania

świadczące  o  demoralizacji  (naruszanie  zasad  współżycia  społecznego,

popełnienie  czynu  zabronionego,  systematyczne  uchylanie  się  od  obowiązku

szkolnego  lub  obowiązku  nauki,  włóczęgostwo,  udział  w  działalności  grup

przestępczych – art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) nauczyciel

powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

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

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

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

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

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji  ich dziecka, szkoła

pisemnie  powiadamia  o  zaistniałej  sytuacji  sąd  rodzinny  lub  policję  (specjalistę  ds.

nieletnich).

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej

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

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

rezultatów. 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 określone jest przez Statut Ośrodka.

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, szkoła jako instytucja jest

obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.



E. Procedura  postępowania  w  przypadku,  gdy  nauczyciel  podejrzewa,  że  na

terenie  szkoły  znajduje  się  uczeń  będący  pod  wpływem  alkoholu  lub

narkotyków 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. Szkoła  zawiadamia najbliższą jednostkę policji,  gdy rodzice ucznia będącego pod

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,2 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 szkoła 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.



F. Procedura  postępowania  w  przypadku,  gdy  nauczyciel  znajduje  na  terenie

szkoły  substancję  przypominającą  wyglądem  narkotyk  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 i wzywa policję.

3. Po  przyjeździe  policji  niezwłocznie  przekazuje  zabezpieczoną  substancję  i

przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

G. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń

posiada  przy  sobie  substancję  przypominającą  narkotyk,  powinien  podjąć

następujące kroki:

A. Nauczyciel  w  obecności  innej  osoby  (wychowawca,  pedagog,  dyrektor,  itp.)  ma

prawo  żądać,  aby  uczeń  przekazał  mu  tę  substancję,  pokazał  zawartość  torby

szkolnej  oraz  kieszeni  (we  własnej  odzieży),  ewentualnie  innych  przedmiotów

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

B. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani

teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

C. O swoich  spostrzeżeniach  powiadamia  dyrektora  szkoły  oraz  rodziców/opiekunów

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

D. W  przypadku,  gdy  uczeń,  mimo  wezwania,  odmawia  przekazania  nauczycielowi

substancji  i  pokazania  zawartości  teczki,  szkoła  wzywa  policję,  która  przeszukuje

odzież i  przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i

zabiera ją do ekspertyzy.

E. Jeżeli  uczeń  wyda  substancję  dobrowolnie,  nauczyciel,  po  odpowiednim

zabezpieczeniu,  zobowiązany  jest  bezzwłocznie  przekazać  ją  do  jednostki  policji.

Wcześniej  próbuje ustalić,  w jaki  sposób i  od kogo, uczeń nabył  substancję.  Całe

zdarzenie  nauczyciel  dokumentuje,  sporządzając  możliwie  dokładną  notatkę  z

ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.



H. Procedura  postępowania wobec  ucznia  –  sprawcy  czynu  karalnego  lub

przestępstwa:

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub

pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.

5. Niezwłoczne powiadomienie policji  w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój,

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

nikomu znana.

6. Zabezpieczenie  ewentualnych  dowodów  przestępstwa,  lub  przedmiotów

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

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

pochodzący z kradzieży).

I. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1. Udzielenie  pierwszej  pomocy  (przedmedycznej),  bądź  zapewnienia  jej  udzielenia

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie rodziców ucznia.

4. Niezwłoczne  wezwanie  policji  w  przypadku,  kiedy  istnieje  konieczność

profesjonalnego  zabezpieczenia  śladów  przestępstwa,  ustalenia  okoliczności  i

ewentualnych świadków zdarzenia.

5. 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 - tel.997 lub 112.

Przepisy prawne regulujące procedury postępowania:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.

z 2002 r. Nr 11, poz. 109). 



3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111,

poz. 535), 

4. 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/ oraz

przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. 

1. Ewaluacja programu:

a) obserwacja zachowania,

b) ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

c) rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,

d) podsumowania  działań  przeprowadzonych  w  danym  roku  szkolnym  przez

nauczycieli- wychowawców, pedagoga, psychologa.


