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Rozdział I 

Wykaz aktów prawnych. 

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.),   

 Ustawę z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.), 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.,   

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,   

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych,  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,   

 Artykuł 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

 Statut Szkoły 
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Rozdział II 

           Wstęp 

 

Wychowanie – tłumaczone jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 

dzieci i młodzieży”  

(art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).  

  

Program wychowawczo-profilaktyczny – obejmuje:  

 treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, harmonijne z przekazywaną wiedzą zarówno podczas zajęć 

przedmiotowych, jak i spotkań czy zajęć z wychowawcą klasy, 

 treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności klasowej i społeczności szkolnej, 

 to, co łączy wychowanie i profilaktykę – aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. 

 

Zadaniem nauczyciela jest w swoich wszechstronnych działaniach kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 
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Rozdział III 

Diagnoza sytuacji wychowawczej 

 

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim to tzw. szkoła środowiskowa. Jest 

niewielką instytucją, która jednocześnie w tej miejscowości pełni rolę kulturalną. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły 

mogą liczyć ze strony nauczycieli na indywidualne podejście, a także na pomoc w sytuacjach dla nich trudnych czy 

wymagających pomocy. Ze względu na niewielką liczebność poszczególnych klas, każdy z wychowawców jest w stanie 

poznać  ucznia i jego sytuację rodzinną. Wiedza ta pozwala na szybsze rozpoznanie ewentualnych deficytów czy potrzeb 

rozwojowych dziecka oraz niesienie właściwej pomocy. 

Misją szkoły jest, aby nasi uczniowie byli obywatelami, którzy mają wykształcone poczucie więzi z regionem – 

miejscem, z którego pochodzą i krajem. Ponadto chcemy, aby pełnili role społeczne z zachowaniem zasad wspólnego dobra, 

zachowując przy tym umiejętność odróżniania dobra od zła, zgodnie ze słowami naszego Patrona „Zło dobrem zwyciężaj”  

i wszelkich zasad właściwej komunikacji. Zależy nam, aby nasi przyszli absolwenci byli wrażliwi na kwestie zdrowia  

i umiejętnie dbali o rozwój swoich talentów i zainteresowań z jednoczesną chęcią niesienia pomocy innym, szczególnie 

potrzebującym.  

Analizując dokumentację szkoły, sprawozdania semestralne wychowawców, oraz ankiety skierowane do rodziców na 

temat ich oczekiwań w realizacji treści profilaktyczno-wychowawczych, obserwując zachowania uczniów na terenie szkoły 

postawiono wnioski diagnozujące sytuację wychowawczą szkoły. Do największych problemów należą:  
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 brak wiary ucznia we własne siły i zdolności, 

 brak motywacji do nauki,  

 trudności w poczuciu przynależności do klasy,  

 nie respektowanie przez uczniów norm społecznych (agresywne zachowania),  

 nie wypełnianie obowiązków szkolnych, 

 zbyt niska świadomość zagrożenia przemocą w sieci, 

 nieumiejętność samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.  

 

 

Rozdział IV 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

1. Ogólne założenia 

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na podejmowaniu zadań, które mają na celu 

wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;  
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2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw 

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  

 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności 

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;  

 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie 

znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli . 

 

2. Zadania: 

 

 Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku. 

 Kształtowanie poczucia więzi z krajem i regionem. 

 Wykształcenie wśród uczniów wrażliwości i umiejętności odróżniania dobra od zła. 
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 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania innych.   

 Wdrażanie do samodzielności w pełnieniu ról społecznych. 

 Zgodność metod wychowawczych nauczycieli i rodziców – spójność stawianych wymagań wobec dziecka. 

 Wskazywanie potrzeby odróżniania rzeczywistości od fikcji w przekazach medialnych jako forma 

poszukiwania prawdy. Uświadomienie zagrożeń płynących korzystania z mediów.   

 Wskazywanie na znaczącą rolę pracowitości, rzetelności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

 Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pełną realizację obowiązków szkolnych oraz za zachowanie  

i postępowanie. 

 Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec słabszych, młodszych, starszych, chorych, 

niepełnosprawnych. 

 Uświadomienie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów 

energetycznych.   

 Udostępnianie informacji o ofercie pomocy psychologicznej - pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów. 

 Przekazanie informacji uczniom, rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń. 

 Włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych. 

 Udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym. 
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 Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń. 

 Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom. 

 Propagowanie zdrowego trybu życia. Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia. 

 Informowanie uczniów oraz ich rodziców i opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania 

nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z Policją i innymi instytucjami w sytuacjach zagrożenia. 

 Stworzenie warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa. 

 

 

Cele szczegółowe:  

 

Uczeń:  

 zna świat wartości ,  

 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

 udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa,  

 potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),w sposób 

asertywny,  

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,  

ale jednocześnie jest odpowiedzialny za zbiorowość i aktywny udział w życiu społecznym,  

 potrafi samodzielnie rozwijać w sobie takie kompetencje jak kreatywność, przedsiębiorczość  
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i innowacyjność,  

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,  

 prowadzi zdrowy styl życia, 

 zna procedury dotyczące swojego zachowania, 

 zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia, palenia, wpływu używek na własne zdrowie, 

 zdaje sobie sprawę z wpływu Internetu i telewizji na stan swojego zdrowia,  

 zwraca się o pomoc do pedagoga szkolnego, wychowawcy lub innego nauczyciela w przypadku sytuacji 

cyberprzemocy, 

 rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

 

3. Kryteria efektywności:  

 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.  

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele 

wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.  

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 
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Rozdział V 

Treści i działania wychowawczo – profilaktyczne 
 

Obszar L.p. Zadanie  Sposób realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne i 

współpracujące 

 

 

 

 

 

Fizyczny 

1.  Propagowanie 

zdrowia fizycznego 
 Realizacja treści 

programowych edukacji 

wczesnoszkolnej, zajęć z 

przyrody i biologii, w-f 

Cały rok 

 

Wychowawcy,  

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

2.  

Zapobieganie 

kontaktom 

z alkoholem, 

dopalaczami, 

papierosami, 

narkotykami, lekami. 

 Zajęcia, pogadanki, 

prelekcje dotyczące 

przeciwdziałania 

uzależnieniom realizowane 

w każdej klasie przez 

wychowawcę w ramach 

zajęć z wychowawcą. 

 

 Spotkania uczniów kl. IV -

VII z zaproszonymi 

gośćmi nt. skutków 

uzależnień. 

 Udział w ogólnopolskich  

i regionalnych działaniach 

profilaktycznych. 

Cały rok 

 

 

 

Wychowawcy,  

nauczyciele, 

 rodzice, 

zaproszeni goście 

 

3.  Promowanie 

zdrowego stylu życia. 
 Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych, 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele, 
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konkursów, zawodów 

sportowych, kół 

zainteresowań. 

 Realizacja programu 

„Program dla szkół” 

promujący wśród dzieci 

zdrową dietę bogatą  

          w owoce, warzywa  

          i mleko. 

 Pogadanki pielęgniarki . 

 Udział w ogólnopolskim 

programie „Śniadanie daje 

moc” 

 rodzice 

4.  Pedagogizacja 

rodziców - 

zagadnienia dot. 

uzależnień, potrzeb 

okresu dojrzewania, 

przemocy i agresji, 

wychowawczej 

funkcji rodziny. 

 Pogadanki, prelekcje, 

indywidualne rozmowy, 

spotkania z gośćmi. 

Na bieżąco, 

w zależności 

od potrzeb. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 4.  Bezpieczna droga do 

szkoły, 

bezpieczeństwo  

w życiu codziennym. 

 

Udzielanie pierwszej 

 Zajęcia realizowane 

według planu 

wychowawcy. 

 Zajęcia dotyczące 

przeciwdziałania 

przemocy realizowane w 

Na bieżąco 

 

Po ustaleniu  

w miarę 

potrzeb. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

zaproszeni goście 
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pomocy. każdej klasie. 

 Spotkania   

z przedstawicielami Policji 

w klasach  I– VII. 

 

Cały rok  

 

Emocjonalny 1. Propagowanie 

zdrowia psychicznego 

nauka wyrażania 

swoich emocji 

 w sposób 

umożliwiający 

współdziałanie  

w grupie oraz 

adaptację w nowej 

grupie; 

 Realizacja treści 

programowych edukacji 

wczesnoszkolnej oraz 

tematyki zajęć 

 z wychowawcą 

 Zajęcia warsztatowe 

prowadzone przez 

pedagoga szkolnego. 

Na bieżąco, 

w zależności 

od potrzeb. 

 

Cały rok 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

specjaliści  

z instytucji 

zewnętrznych 

2. Propagowanie świata 

wartości 
 Pełnienie różnych funkcji 

w klasie oraz w szkole,  

 Poznanie regulaminów 

oraz praw i obowiązków  

 Udział w uroczystościach 

szkolnych; 

Cały rok Nauczyciele 

3. Okazywanie szacunku 

innym ludziom,  
 Udział różnych akacjach 

charytatywnych np. Góra 

grosza, Szlachetna Paczka, 

akcje Szkolnego Koła 

„Caritas” 

 Organizacja imprez  

Cały rok 

 

 

 

 

 

Ksiądz katecheta 

 

Wszyscy 

nauczyciele 
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i przedstawień z różnych 

okazji np. Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Ojca, 

Dzień Matki, Dzień 

Kobiet, Jasełka połączone 

z „wigiliami klasowymi”; 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczny 

 

1. 

 

Kształtowanie postaw 

obywatelsko – 

patriotycznych. 

 Kultywowanie tradycji 

związanych z najbliższą 

okolicą, krajem; 

 Organizacja i uczestnictwo 

w uroczystościach  

o charakterze szkolnym  

i państwowym  

np. z okazji 11 listopada, 

czy Dnia Patrona; 

 Organizowanie wyjazdów 

do kina, teatru, muzeum; 

 Organizowanie wyjść   

na cmentarze,– sprzątanie, 

miejsc pamięci 

narodowych, 

przygotowywanie 

stroików, zapalenie zniczy; 

 Organizowanie spotkań  

z kombatantami, ludźmi 

kultury i sztuki ; 

 Prowadzenie kroniki 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 
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szkolnej; 

2. Ukazywanie wartości 

rodziny jako 

najważniejszej  

w życiu osobistym 

człowieka. 

 Realizacja treści 

programowych 

 Realizacja tematyki zajęć  

z wychowawcą; 

 Organizacja uroczystości 

tj. Dzień Rodziny; 

Cały rok Nauczyciele, 

wychowawcy 

 Wyposażenie ucznia 

w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania w 

zespole poprzez 

asertywne działania. 

 Zapoznanie uczniów z 

normami współżycia 

społecznego  

 Realizacja tematyki zajęć  

z wychowawcą 

 Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym 

 Rozmowy indywidualne  

z wychowawcą  

i pedagogiem szkolnym 

Cały rok Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Poznawczy 1. Rozwój osobowości 

ucznia. 
 Motywowanie do nauki 

szkolnej,  

  Stwarzanie warunków  

do realizowania działań 

wynikających z 

zainteresowań uczniów 

 Zajęcia pozalekcyjne  
z wykorzystaniem 
Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnej oraz 

Cały rok Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 
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metody eksperymentu 

  Organizowanie zajęć SKS  

 Porady i konsultacje 

 Praca z uczniem zdolnym,  

  Praca z uczniem o 

specyficznych potrzebach 

edukacyjnych; 

  Zajęcia dydaktyczno -

wyrównawcze, 

korekcyjno-

kompensacyjne; 

logopedyczne 

 Organizacja oraz 

uczestnictwo uczniów 

 w konkursach szkolnych; 

 Udział w konkursach 

regionalnych  

i ogólnopolskich. 
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V. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 
 

W poprzednim roku szkolnym szkoła opierała swoją pracę na odrębnych programach: Programie Wychowawczym  

i Programie Profilaktyki. Wyniki ewaluacji zawartych w tych dokumentach działań wykazały, że istnieje nadal potrzeba 

uwrażliwiania i edukowania uczniów w obszarze bezpiecznego korzystania z mediów,  w szczególności z Internetu. 

Uczniowie posiadają wiedzę na temat zagrożeń w sieci, nie zawsze jednak nie potrafią jej zastosować w realiach korzystania 

z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały 

uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała 

uwagę na: 

 

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

     2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.  

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.  

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.  

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 
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Rozdział VI 

Ewaluacja 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary 

problemowe: 

 

 brak motywacji do nauki- niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli) 

 w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne 

uczniów ( analiza dzienników lekcyjnych),  

 niska frekwencja rodziców w spotkaniach ze specjalistami , 

 niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz cyberprzemoc (zgłoszenia rodziców i uczniów, spostrzeżenia nauczycieli) 

 brak dostatecznej wiedzy z dziedziny profilaktyki uzależnień, przemocy, zdrowego stylu życia. 
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Rozdział VII 

PROCEDURY POSTĘPOWAŃ 

 

I. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, 

kradzieży, bójce: 

1. Zidentyfikowanie problemu – odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele, dyrektor. 

2. Wezwanie rodziców do szkoły – odpowiedzialni: dyrektor, pedagog, wychowawcy. 

3. Zawiadomienie policji – odpowiedzialni: dyrektor, pedagog, nauczyciele. 

(wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności rodziców i dyrektora, pedagoga lub wychowawcy). 

4. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich – odpowiedzialny: dyrektor, pedagog. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

II. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów: 

1. Zdecydowane i stanowcze przerwanie negatywnych zachowań uczestników zajścia.  

2. Rozdzielenie stron konfliktu.  

3. Określenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji między uczestnikami konfliktu oraz wobec osoby    

interweniującej.  

4. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.  

5. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku lekcyjnym.  

6. Poinformowanie przez wychowawcę rodziców /prawnych opiekunów/.  

7. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.  
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8. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych z udziałem tych samych uczniów wychowawca i pedagog 

przeprowadzają rozmowę interwencyjną. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

III.  Procedura postępowania w przypadku stosowania przemocy wśród uczniów: 

1. Rozpoznanie sytuacji,  rozmowy z uczniami – wychowawca, pedagog. 

2. Poinformowanie dyrektora szkoły. 

3. Poinformowanie rodziców uczniów (ofiary oraz sprawcy przemocy) o zdarzeniu (zdarzeniach) – pedagog, 

wychowawca klasy. 

4. W przypadku braku woli współpracy rodziców ze szkołą zawiadomienie Policji o przemocy wobec ucznia. 

5. Złożenie do sądu rodzinnego wniosku o zastosowanie środka wychowawczego. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie: 

1. Stwierdzenie śladów pobicia, liczne siniaki – odpowiedzialni –nauczyciele, wychowawca, pedagog, dyrektor. 

2. Rozmowa pedagoga, wychowawcy z uczniem. 

3. Wezwanie rodzica nie podejrzanego o stosowanie przemocy w celu wyjaśnienia sytuacji – rozmowa z dyrektorem  

i pedagogiem. 

4. Decyzja dyrektora o wdrożeniu procedury Niebieska Karta. 
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5. Przy powtarzającej się sytuacji dyrektor podejmuje decyzję o poinformowanie Policji, prokuratury lub sądu 

rodzinnego. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

V. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka  

w rodzinie lub środowisku: 

1. Rozmowa z informatorem i dzieckiem przeprowadzona przez pedagoga lub wychowawcę. 

2. Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą – rozmowa z pedagogiem i wychowawcą. 

3. Skierowanie matki (ojca) z dzieckiem do lekarza. 

4. Wskazanie instytucji pomagających ofiarom molestowania – pedagog. 

5. Zgłoszenie podejrzenia molestowania dziecka na Policję – dyrektor. 

6. Otoczenie dziecka w szkole szczególną opieką pedagogiczną. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

VI. Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia 

(po upływie 2 tygodni):  

1. Nawiązanie kontaktu z rodzicami (telefon, list polecony podpisany przez dyrektora szkoły)  

i przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego – wychowawca, pedagog. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły przez wychowawcę lub pedagoga o absencji ucznia. 

3. Wysłanie upomnienia do rodziców ucznia - dyrektor. 
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4. Powiadomienie organu prowadzącego i policji o nierealizowaniu obowiązku szkolnego. 

5. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

VII. Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze 

dni): 

1. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków takiego postępowania: (wychowawca, 

pedagog): 

a) braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności; 

b) brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

VIII. Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu, picia 

alkoholu, napojów energetyzujących): 

1. Rozmowa wychowawcy klasy i pedagoga z uczniem. 

2. Rozmowa  wychowawcy klasy i pedagoga z rodzicami ucznia. 

3. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem w obecności wychowawcy lub pedagoga. 

4. Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją. 

5. Wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 
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6. Przeniesienie do innej szkoły. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

IX. Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków lub dopalaczy:  

1. Znalezienie narkotyku lub dopalaczy w szkole (np. pod ławką, na korytarzu, w szatni, informacja od ucznia  itp.): 

a) poinformować o zdarzeniu dyrektora szkoły  - nauczyciel, pedagog 

b) wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyk. 

2. Domniemanie o posiadaniu narkotyku lub dopalaczy przez ucznia: 

a) powiadomić wychowawcę i dyrektora, 

b) odizolować ucznia, 

c) powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły, 

d) zaproponować opróżnienie tornistra, 

e) zabezpieczyć dowody przy świadkach, 

f) wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku, dopalaczy. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia 

ani jego rzeczy osobistych. 

g) wysłuchanie nieletniego przy rodzicach. 

3. Dostrzeżenie u ucznia objawów odurzenia (zmiany nastroju, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia 

koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub 
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słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice, niereagujące na światło, 

opadające powieki): 

a) zapewnić opiekę higienistki lub lekarza, 

b) zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły. 

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

 

Uwagi: 

- Postępować dyskretnie, ale stanowczo w określeniu przyczyny i rozwiązaniu problemu na linii szkoła – specjalista 

– rodzina. 

- W każdym przypadku pedagog, dyrektor przekazuje informacje radzie pedagogicznej, która analizuje problem  

i wyciąga wnioski co do dalszego postępowania. 

 

 
Rada Rodziców                                                                  Rada Pedagogiczna                                                        Dyrektor Szkoły 


