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„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby poprzez wszystko, co 

ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” 
                                                                                        Jan Paweł II Przemówienie w UNESCO 2 czerwca 1980r. 

 
 

,,Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli” 

Janusz Korczak



 

 

WPROWADZENIE 

  

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego, 

obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat 

sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i 

empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony 

jest do realizacji przez nauczycieli, specjalistów – w tym pedagoga, pielęgniarki szkolnej oraz pozostałych pracowników szkoły, w zależności od 

stanu zasobów, potrzeb klas oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Wychowanie to ,,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) 

Profilaktyka to - według prof. Zbigniewa Gasia - kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje trzy obszary 

działania: 
 

 Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami 

 Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia 

 Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących 

 

Wychowanie i profilaktykę łączy przede wszystkim  aspekt wartości i norm. Dzięki nim wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, 

to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować. W świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla 

wychowanka zrozumiałe. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dynamiczny i opiera się na dialogu – nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Nasza szkoła ma swoją tożsamość, nieustannie ją buduje i realizuje w programie wychowania. W wyniku działalności diagnostycznej wiemy, że 

dla społeczności szkolnej , szczególnie dla uczniów i rodziców, wartości rodzinne, przyjaźni miłości i życzliwości są najważniejsze. W ankietach 

rodzice podkreślają, że wysyłają swoje dzieci do naszej szkoły, ponieważ kojarzy im się z atmosferą życzliwości i tradycji. 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie 

i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. 

 



W pracy wychowawczo-profilaktycznej naszej szkoły opieramy się także na autorytetach -  na systemie wychowawczym patrona szkoły Janusza 

Korczaka, w którym odnajdujemy zasady, których celem jest zaspokojenie nie tylko fizycznych, ale i psychicznych potrzeb dziecka. Korczak 

uważał, że niezbędnym warunkiem właściwego wychowania dziecka jest empatia, wczuwanie się w świat przeżyć dzieci, współodczuwanie i 

współprzeżywanie. Twierdził, że bez tej umiejętności nie ma prawdziwego wychowawcy i nie ma prawdziwego wychowania. Janusz Korczak 

doszedł do tej wiedzy opierając się na żmudnej obserwacji dzieci w ciągu wielu lat. Dlatego system wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole 

realizowany jest poprzez działania zgodne z zasadami sformułowanymi przez Patrona Szkoły – Janusza Korczaka oraz zasad ujętych w Statucie 

Szkoły.  

Drugą postacią, której system wartości oraz myśl wychowawcza są dla społeczności naszej szkoły drogowskazem, to św. Jan Paweł II. Dla Jana 

Pawła II nadrzędną wartością jest człowiek w jego człowieczeństwie. Papież stwierdza, że tak rozumiane wychowanie do wyboru wartości ma 

"[...] kształtować osobę ze względu na jej najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia społeczeństwa, w których będzie ona żyła jako człowiek dorosły; 

harmonijnie rozwijać wszystkie jej zdolności, zdolność do wysiłku i poczucie odpowiedzialności; pomóc jej w osiągnięciu panowania nad własną 

wolnością. Wychowywać do wyboru wartości – to znaczy pomagać komuś w odkryciu własnych "możliwości", pomagać w zrozumieniu, kim 

człowiek powinien "być". 

 

Podstawowe akty prawne: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).  Konwencja o Prawach Dziecka, 

przyjęta przez Zgromadzenie  

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120, poz. 526.).                                                                 

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).                                                                                                                                               

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).                                                                                                                                   

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).                                                                                                                                                          

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).                                                                                                                                                                                              

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).                                                                                                                                                     

- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487).                                                              

- Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 783).                                                                                                                                   

- Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 289).                                                                                                                                                                                                            

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).                                                                                                                                                                     



- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii.                                                                                                                                                                                           

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1578). 4                                                                                                                                                                                                     

- Priorytety Ministra Edukacji Narodowej (uwzględnione w planach działań wychowawczo-profilaktycznych na dany rok szkolny)                                                                                                                                                                                                                      

- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach  

 

 

I. Wizja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach: 

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną i z tradycjami. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z 

jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy  

otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w 

tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, 

dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i 

dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. 

 

II. Misja Szkoły: 

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej 

szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 

warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

 

III.  Koncepcja wychowania i profilaktyki w szkole uwzględnia następujące założenia: 

 

1. dotychczasowe doświadczenia szkoły 

2. zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i 

środowisku  

3.  przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń oraz bezpieczeństwa w szkole i środowisku  



4.  przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania; 

 

IV.  Główne cele programu Wychowawczo-Profilaktycznego: 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, lokalnej  i regionalnej, przynależności do społeczności szkolnej świadomości swoich praw i 

obowiązków. 

2.  Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

3.  Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie 

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie.  

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

6.  Wprowadzanie uczniów w świat wartości rodziny, przyjaźni, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom oraz ich urzeczywistnianie. 

7. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

8. Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych 

 

V. Cele  szczegółowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:                                                                                                                                                                                                                                                     

• kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i 

tożsamości narodowej i lokalnej                                                                                                                                                                                                               

• zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań,                                                                                                                                                                                                                          

• motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie odpowiedzialności,                                                                                                                 

• rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowań czytelniczych,                                                                                                                                                     

• kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w 

przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników                                                                                                                                                  



• rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego 

potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i zbiorowym, znajomość zasad 

postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka,                                                                                                                                                                             

• kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ich 

konsekwencji,                                                                                                                                                                                                                                   

• motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,                                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,                                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach rówieśniczych,                                                                                                                                                                            

• rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów,                                                                                                                                                                                         

• ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej,                                                                                                                                                                                                                 

• uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości),                                                                                                                                                                                                               

• ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni                                                                                                                                                                                                                      

• promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów,                                                                                                                                                                      

• wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności,                                                                                                                                                                                                                                

• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny,                                                                                                                                                                                                          

• wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,                                                                                                                             

• wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych,                                                                                                                                                                                               

• kształtowanie kultury osobistej,                                                                                                                                                                                                                                                                  

• informowanie o zagrożeniach płynących ze środków multimedialnych i skutków wynikających z niewłaściwego z nich 

korzystania,                                                                                                                                                                                                                

• wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci z trudnościami w nauce,                                                                                                         

• kształtowanie poprawnej komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic,                                                                                                                      

• kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,                                                                                                                                                     



• rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, grupa 

rówieśnicza, społeczność lokalna,),                                                                                                                                                                                                   

• stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami,                                                                                                                            

• dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach 

psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków,                                                                                                                                                                                                                   

• uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia,                                                                                                                                                                                                             

• promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i sposobu spędzania wolnego 

czasu 

 

VI.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:  

 

1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;                                                                                                                                   

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;                                                                                                                    

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy ze specjalistami, instytucjami, organizacjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny;  

4) programy poszczególnych przedmiotów                                                                                                                                                                                   

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 

6) współpracę z instytucjami wspierającymi wychowanie i działalność profilaktyczną  

7) udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

8) promocję zdrowia, zasad zdrowego żywienia;                                                                                                                                                                        

9) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;                                                                                                                                                                              

10) prowadzenie profilaktyki uzależnień 

11) programy profilaktyczne wewnętrzne i zewnętrzne 

12) organizację czasu wolnego uczniów np.: koła zainteresowań, programy i projekty wewnątrzszkolne i zewnętrzne 

13) posiadanie systemu monitoringu wizyjnego, który jest uzupełnieniem realizowanych zadań w szkole dotyczących bezpieczeństwa 

14) ścisłą współpracę i komunikację w relacji nauczyciel - uczeń – rodzic 



 

VII. Model absolwenta: 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach jest człowiekiem umiejącym żyć  godnie i poruszać się w otaczającym 

go świecie oraz: 

 jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

 czerpie radość z nauki; 

 przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

 potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

 potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

 zgodnie współpracuje z innymi; 

 jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

 jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

 rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

 dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

 potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 

 
 

VIII. Planowane efekty realizowanej misji, wizji i modelu absolwenta:  

  
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 
 

1.      Uczniowie: 
 

 Odnoszą sukcesy sportowe  

 Potrafią zachować się asertywnie 

 Łatwo nawiązują kontakty międzyludzkie 

 Radzą sobie w trudnych sytuacjach. 

 Potrafią wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów.  

 Wiedzą, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływają na zdrowie.  

 Umieją sobie radzić z emocjami. 



 Umieją współpracować w grupie i służą pomocą innym. 

 Wymieniają czynniki zagrażające zdrowiu, znają negatywne skutki ich działania. 

 Reagują na sytuacje agresywne i przemoc w szkole i poza szkołą. 

 
 

2.        Nauczyciele: 
 

 Prowadzą ciekawe lekcje, aktywizujące uczniów  

 Lubią uczniów, szanują ich odrębność,   

 Wykazują się postawą życzliwości                                                            

 Działają zespołowo 

 Wiedzą o sukcesach i problemach szkoły 

 Podejmują działania pozaszkolne i pozalekcyjne  

 Są otwarci na propozycje uczniów i zmiany 

 Wzbogacają swój warsztat aktualizując swoją wiedzę 

 Kluczową rolę w budowaniu środowiska szkolnego sprzyjającego wychowaniu i profilaktyce pełnią           

nauczyciele.                                                                                                                                                                                 

 Dbają o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów oraz o ich bezpieczeństwo 

 

 

3. Rodzice: 

 

  Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, 

 jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka 

  Znają i akceptują Program Wychowawczy-Profilaktyczny proponowany przez szkołę 

  Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa 

  Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą,   

                                doświadczeniem i pomocą 

  Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły 

  Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci  

 (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu) 

 



 
 
          4.      Samorząd Uczniowski – członkowie: 
 

 Przestrzegają regulaminu szkoły 

 Współorganizują imprezy i akcje szkolne 

 Znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej 

 Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności 

 Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni 

 Prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko 

 Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej 

 

 5.       Środowisko lokalne - pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych: 
 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i filia we Wronkach 

 Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szamotułach 

 Policja 

 Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Przedsiębiorstwo Komunalne 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Urząd Miejski i inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, 

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia np.:sanepid,) 

 Muzeum Regionalne we Wronkach 

 

IX. Realizowane programy, podejmowane akcje, przedsięwzięcia o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym: 

 



1.  Realizacja Programu „ Bezpieczna szkoła”, ,,Szkoła Promująca Zdrowie” 

2.  Akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, Tydzień Profilaktyki 

3.  Program edukacyjny z profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”. 

4.  Programy edukacji antynikotynowej  „Nie pal przy mnie proszę” 

5. Udział szkoły w programie:” Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” 

6. Program dla klas I ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

7. Programy profilaktyczne ,,Spójrz inaczej”, ,,Strażnicy Uśmiechu”, ,,Bezpieczny Internet”, coroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

8. Programy czytelnicze : ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program rządowy, coroczna akcja ,,Jak  nie czytam, jak czytam”, 

,,Cała szkoła czyta” – w ramach Tygodnia Czytania, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

9. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti” 

10.Programy - ,,Szkoła Współpracy – Rodzice i Uczniowie Kapitałem Społecznym Nowoczesnej Szkoły”, ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie”, 

11.Projekt „Mój młodszy kolega, koleżanka”  

12.Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem 

13.Dzień Patrona 

14. Konkursy i wystawy dotyczące Jana Pawła II – październik 

15. Wigilie klasowe, jasełka. 

16.Spotkania z ciekawymi ludźmi -świetlica szkolna. 

17. Działalność świetlicy środowiskowej 

18. Działalność kół zainteresowań np.: teatralne, artystyczne, techniczne, SKS



Warunki realizacji 
 

1. Mocne strony: 

 

 Dobrze przygotowana kadra nauczycielska w sferach dydaktyki oraz wychowania i profilaktyki 

 Prawidłowe relacje międzyludzkie 

 Kadra nastawiona na zmiany 

 Dyrektor – otwarty, menadżer 

 Umiejętne wykorzystanie wyników nauczania 

 Nauczyciel kierujący się w swojej pracy dobrem ucznia oraz postawą życzliwości 

 

2. Słabe strony: 

 

 Ograniczona baza lokalowa (brak sali gimnastycznej) 

 

 

X. Sposoby realizacji programu: 

 

 Kodeks Zachowań w klasach 

 Zajęcia grupowe,klasowe 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

 Rozmowy  indywidualne 

 Praca wychowawcza i profilaktyczna nauczycieli 

 Przypominanie  praw i obowiązków dziecka 

 Pogadanki 

 Treści wychowawczo- profilaktyczne na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, 

przyrody, wychowaniu fizycznym, godzinach wychowawczych oraz na pozostałych 

przedmiotach 

 Pedagogizacja rodziców 



 Testy socjometryczne – w klasach IV i w miarę potrzeb 

 Ankiety, wnikliwa obserwacja uczniów, wymiana informacji między nauczycielami na temat uczniów 

 Scenariusze zajęć wychowawczo- profilaktycznych 

 Projekty, zajęcia związane z naszym patronem Januszem Korczakiem i Św. Janem Pawłem II 

 Szkolenia nauczycieli 

 

Realizujemy dwa programy profilaktyczne ,,Spójrz inaczej”  i ,,Strażnicy Uśmiechu”. Do ich prowadzenia przygotowani są wszyscy 

nauczyciele, a nowo zatrudnieni szkolą się w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-

gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Treści programów realizowane są na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne, edukacji społecznej w klasach I-III, w oddziale zerowym oraz w świetlicy szkolnej. 

W celu ochrony zdrowia psychicznego uczniów realizujemy także Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti”. 

 

Programy te zapewniają bezpieczeństwo emocjonalne uczniów a ich założenia zapewniają, że: 

1. Program ,,Spójrz inaczej” – kładzie nacisk na kształtowanie osobowości i wspieranie dziecka w jego rozwoju a jego celem jest taki 

wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało 

współżyć z innymi i potrafiło znajdować w samym siebie oparcie w trudnych sytuacjach 

2. Program ,,Strażnicy Uśmiechu” – pomoże dzieciom przez interakcję podczas zabawy, w osiągnięciu stabilizacji emocjonalnej, 

przezwyciężaniu nieprzyjemnych emocji i konfliktów, w promowaniu wyrażania własnego zdania i porozumiewania się, wzmocnieniu 

poczucia własnej wartości oraz zaufania do siebie i innych oraz wzbogacenia wiedzy o sobie i innych. 

3. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti” –  pomaga dzieciom z zaburzeniami pisania i czytania osiągać sukcesy wykorzystując 

techniki relaksacyjno-terapeutyczne oraz stymulację pozytywną. 

 

Poza programami profilaktycznymi w SP nr 1 obowiązuje tryb postępowania w sytuacjach trudnych, określony w procedurach reagowania i 

interwencji oraz Spis Osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacji wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i wychowawczej 

1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych:                                                

(zagrożenia zewnętrzne: ewakuacja, wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły, podłożenie ładunku wybuchowego, podłożenie 

podejrzanego pakunku, wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły ; zagrożenie wewnętrzne: procedura postępowania na 

wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali, procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole 

substancji psychoaktywnych, procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych,  procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole, procedura postępowania na wypadek 



wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia w szkole, procedura postępowania na wypadek 

wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów,  procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole, 

procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego, procedura postępowania na wypadek ucznia będącego 

ofiarą czynu karalnego) 

2. oraz Spis osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacji wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

wychowawczej (załączniki) 

 

XI. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka w SP nr 1 jest corocznie aktualizowana a wnioski są wytycznymi do 

pracy wychowawczo-profilaktycznej (mapa środowiskowa czynników): 

 

 

Grupy czynników 

 

 

Czynniki chroniące  

wynikające z diagnozy 

 

 

Rekomendacje 

 

Czynniki ryzyka  

wynikające z diagnozy 

 

Rekomendacje 

 

Czynniki rodzinne 

 

    

 

Czynniki rówieśnicze  

- relacje z rówieśnikami 

 

    

 

Czynniki związane 

ze szkołą oraz  

środowiskiem  

lokalnym 

 

    

 

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka jest podstawą do podjęcia w szkole działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej oraz profilaktycznej, które została ujęte w obszarach i zadaniach planu pracy wychowawczo-profilaktycznej w oddziale 

przedszkolnym oraz klasach I-VIII. Są to obszary:  

a) Zdrowie, edukacja zdrowotna 

b) Relacje, kształtowanie postaw społecznych 



c) Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

d) Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Do sprawdzenia skuteczności podjętych działań należy przeprowadzić ewaluację. 

 

XII. Ewaluacja –  metody, oceny wdrażania programu i jego skuteczności: 

 

 Zapisy w dziennikach lekcyjnych i innej dokumentacji pedagogicznej 

 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

 Sprawozdania wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, sprawozdania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, sprawozdania z zajęć kół zainteresowań, z realizacji projektów i programów 

 Stała obserwacja uczniów 

 Wymiana doświadczeń oraz systematyczna wymiana informacji między nauczycielami na temat uczniów, sytuacji szkolnych np. przez 

Zespół Wspierający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych 

 

dla klas 0-III w SP nr 1



 

OBSZAR ZADANIA – KLASY 0-III FORMY I OSOBA TERMINY 

  SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI 

  REALIZACJI   

Zdrowie – edukacja  zapoznanie z podstawowymi zasadami    

zdrowotna dbałości o zdrowie własne i innych,    

  kształtowanie umiejętności kreowania    

 środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi    

 życia;    

  zapoznanie z zasadami zdrowego,    

 

racjonalnego odżywiania się, 

 dbanie o prawidłową postawę- odpowiednie 

pakowanie tornistra i przyborów do szkoły, 

dostosowanie wagi plecaka do wieku 

rozwojowego dziecka;    

     

  przygotowanie do podejmowania działań    

 mających na celu zdrowy styl życia w    

 aspekcie fizycznym i psychicznym;    

  kształtowanie postawy odpowiedzialności    

 

za własne zdrowie; dbanie o higienę osobistą i 

aktywność fizyczną;    

  rozwijanie umiejętności podejmowania    

 działań na rzecz ochrony przyrody w swoim    

 środowisku;    

  kształtowanie wytrwałości w działaniu i    

 dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego    

 zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i    

 porażki.    



Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych; 

  • kształtowanie umiejętności przestrzegania    

 obowiązujących reguł;    

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i    

 podtrzymywania relacji z rówieśnikami,    

 rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej    

 współpracy z innymi, z zachowaniem    

 obowiązujących norm i reguł kultury    

 osobistej;    

 • przygotowanie do sprawiedliwego i    

 uczciwego oceniania zachowania własnego i    

 innych ludzi;    

 • zapoznanie z podstawowymi prawami i    

 obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz    

 członka szkolnej społeczności, rodziny i    

 kraju;    

 • rozwijanie empatii, umiejętności    

 podejmowania działań mających na celu    

 pomoc słabszym i potrzebującym,    

 umiejętności rozwiązywania konfliktów i    

 sporów.    

Kultura – wartości, • kształtowanie umiejętności właściwego    

normy, wzory komunikowania się w różnych sytuacjach    

zachowań społecznych, dbałość o język i kulturę    

 wypowiadania się;    

 • kształtowanie umiejętności analizy    

 prostych sytuacji wychowawczych,    

 odróżniania dobra od zła;    

 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w    

 kulturze, poszanowania tradycji i kultury    



własnego narodu, a także poszanowania 

 

innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

 

tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym 

i lokalnym, uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska rodzinnego, 

 

szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą 

społeczność; 

 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami 

kultury,                                                                   

zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i 

sztuk plastycznych należących do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie 

potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;                                                                            

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, 

wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i 

fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji; 

 

• inspirowanie do podejmowania aktywności i 

inicjatyw oraz pracy zespołowej 

 

• przygotowanie do radzenie sobie w 

sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie 



 szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;    

 • przygotowanie do podejmowania działań    

 mających na celu identyfikowanie i    

 rozwijanie własnych zainteresowań;    

 • wstępne kształtowanie postaw    

 wyrażających szacunek do symboli i tradycji    

 narodowych oraz tradycji związanych z    

 rodziną, szkołą i społecznością lokalną;    

 • kształtowanie umiejętności wyrażania    

 własnych emocji w różnych formach    

 ekspresji;    

 • kształtowanie świadomości odmienności    

 osób niepełnosprawnych, innej narodowości,    

 wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw    

     

Bezpieczeństwo – • zapoznanie z podstawowymi zasadami    

profilaktyka bezpieczeństwa w różnych sytuacjach    

zachowań życiowych, kształtowanie właściwego    

ryzykownych zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i    

(problemowych) zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;    

 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania,    

 porządkowania i wykorzystywania informacji    

 z różnych źródeł, korzystania z technologii    

 informacyjno-komunikacyjnych,    

  kształtowanie świadomości negatywnego    

 wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i    

 kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw    

 wynikających z anonimowości kontaktów,    

 

respektowanie ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, internetu i 

multimediów;                                                     

przygotowanie do    



  

bezpiecznego i rozsądnego korzystania z 

narzędzi i urządzeń technicznych, 

 

bezpiecznego organizowania zajęć 

ruchowych i poruszania się po drogach; 

•przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze 

środków komunikacji, zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

 

•kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i 

porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy 

 

Nauczanie zdalne: 

 Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych i 

metod kształcenia na odległość; 

 Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych; 

 Nauka korzystania z narzędzi do edukacji zdalnej 

np. MS Teams 

 

 

     



 

 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych                                                        

dla klas IV-VIII w SP nr 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBSZAR ZADANIA – KLASA IV FORMY I OSOBA TERMINY 

   SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI 

   REALIZACJI   

 

 

 

 Nabycie podstawowej wiedzy na 

  temat stresu;    

 

 Inspirowanie młodzieży do myślenia  o 

własnej motywacji do działania;    

  Kształtowanie postaw otwartych na    

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

  poszukiwanie pomocy oraz porady, 

  kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

  wybór jest ważny i trudny;    

 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

poprzez promowanie aktywne-    

    go zdrowego stylu życia;    

 

 Podejmowanie działań wzmacniających 

zdrowie emocjonalne w warunkach 

izolacji podczas nauczania zdalnego; 

    

      

  

 Rozwijanie umiejętności rozumienia 

innych, która sprzyja efektywnej    

Relacje -  

   współpracy; 

 Układanie klasowych Kodeksów 

  Zachowań i zapoznanie z nimi 

  rodziców w formie elektronicznej;    

kształtowanie  postaw 

społecznych  Wyzwalanie chęci do działania na    

    rzecz innych osób w celu poprawy ich    



    sytuacji (wolontariat);    

   Rozwijanie poczucia przynależności    

    do grupy (samorząd uczniowski, klub,    

  

  drużyna, wspólnota); 

  Kształtowanie otwartości na                

doświadczenia    

     innych ludzi, ich sposobów    

    rozwiązywania problemów, na nową    

  

 Rozwijanie świadomości dotyczącej roli 

osób znaczących i autorytetów; 

 Współpraca rodziców dotycząca 

organizacji uroczystości klasowych i 

szkolnych zgodnie z Planem Pracy 

Szkoły; 

    

Kultura, wartości, 

normy, wzory zachowań 

 

 

  

 

 Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu 

człowieka; 

 Uwrażliwianie na kwestie moralne  

np.: mówienie prawdy, sprawiedliwe 

traktowanie; 

 Kształtowanie pozytywnego stosunku  

do procesu kształcenia; 

 Kształtowanie potrzeb uczestnictwa  w 

kulturze;    

  

 

 

    

 

  

 

 Wykorzystanie treści z programów    



Bezpieczeństwo 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych  

(problemowych)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne 

 profilaktycznych „ Strażnicy Uśmiechu” 

  i „ Spójrz Inaczej”; 

 Redukowanie agresywnych zachowań 

poprzez uczenie się rozwiązywania 

problemów; 

 Budowanie atmosfery otwartości i 

pozwolenia na dyskusję; 

 Uświadamianie zagrożeń płynących z 

technologii informacyjnych; 

 Zapoznanie uczniów z pojęciem 

cyberprzemocy w internecie; 

 Wykorzystanie w procesie edukacji 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość; 

 Zwiększanie wiedzy na temat środków 

uzależniających i zagrożeń   z nim 

związanych; 

 Rozwijanie umiejętności troski o własne 

bezpieczeństwo w relacji z innymi; 

 

 

 

 Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

 Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

 Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams 



 Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ZADANIA – KLASA V FORMY I OSOBA TERMINY 

   SPOSOBY ODPOWIEDZIALNA REALIZACJI 

   REALIZACJI   

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcanie uczniów do pracy nad własną 

motywacją, oraz analizą czynników, 

które je demotywują; 

 Kształtowanie umiejętności 

podejmowania i realizacji zachowań 

prozdrowotnych; 

 Podejmowanie działań wzmacniających 

zdrowie emocjonalne w warunkach 

izolacji podczas nauczania zdalnego; 

 Prezentowanie sposobów pokonywania 

własnych słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości;  

 

    

 

 

    

  

 

  Rozwijanie umiejętności do rozumienia 

innych, która sprzyja efektywnej 

współpracy;    



Relacje - kształtowanie  

postaw społecznych 

  Układanie klasowych Kodeksów 

Zachowań i zapoznanie z nimi rodziców 

w formie elektronicznej; 

  Wyzwalanie chęci do działania na rzecz 

poprawy innych osób w celu poprawy ich 

sytuacji (akcje charytatywne); 

  Rozwijanie poczucia przynależności do 

grupy (samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota); 

  Rozwijanie świadomości dotyczącej roli 

osób znaczących i autorytetów; 

  Współpraca rodziców przy organizacji 

uroczystości klasowych i szkolnych 

zgodnie z Planem Pracy Szkoły;  

      

 

 

Kultura, wartości, 

normy, wzory zachowań 

 

 

  

 

 Rozwijanie zainteresowań i redukowanie 

agresywnych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów; 

  Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję; 

  Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca; 

    

 

 

 

 

 

 

 Wykorzystanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”;    

   



Bezpieczeństwo 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych   

(problemowych)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rozwijanie umiejętności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy 

negocjacji i mediacji; 

  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania 

przyczyn własnego postępowania; 

  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

  Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość; 

 

 

 

 Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

 Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

 Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

 Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSZAR 

 

ZADANIA – KLASA VI 

 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI  

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

 Kształtowanie konstruktywnego obrazu 

własnej osoby np. świadomości 

mocnych i słabych stron; 

 Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości; 

 Kształtowanie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego i psychicznego; 

 Podejmowanie działań 

wzmacniających zdrowie emocjonalne 

w warunkach izolacji podczas 

nauczania zdalnego; 

 

   

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych  

 

 Kształtowanie umiejętności –                       

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu; 

  Układanie klasowych Kodeksów 

Zachowań i zapoznanie z nimi rodziców 

w formie elektronicznej; 

  Współpraca rodziców przy                                 

uroczystościach klasowych i szkolnych 

zgodnie z Planem Pracy Szkoły; 

  Uwrażliwianie na różne obszary 

ludzkich problemów i potrzeb poprzez 

krzewienie potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat); 

   



  Rozwijanie umiejętności                                        

komunikacyjnych – wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i poglądów; 

  Rozwijanie świadomości roli i wartości 

rodziny w życiu człowieka; 

  Rozwijanie samorządności; 

 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

  Dokonywanie analizy postaw, wartości, 

norm społecznych, przekonań i 

czynników, które na nią wpływają; 

  Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

 

 

 Wykorzystywanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”; 

  Dostarczanie wiedzy na temat osób  i 

instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach; 

  Budowanie atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej wiedzy 

mającej na celu zredukowanie lęku; 

  Rozwijanie umiejętności i radzenia sobie 

z własnymi negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami          agresywnymi; 

  Kształtowanie przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych informacji, 

których wykorzystanie pomaga w 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne 

redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych;  

  Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności w tym ochrony 

danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci; 

  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

  Wykorzystanie w procesach                   

edukacyjnych narzędzi i zasobów     

cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość; 

 

 

 

 Wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych i metod kształcenia na 

odległość; 

 Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

 Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

 Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 

  

 

 

 

 

 

 



OBSZAR 

 
ZADANIA – KLASA VII-VIII 

FORMY I 

SPOSOBY 

REALIZACJI  

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

TERMINY 

REALIZACJI 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

 

 Kształtowanie konstruktywnego obrazu 

własnej osoby np. świadomości 

mocnych i słabych stron; 

 Rozwijanie właściwej postawy wobec 

zdrowia i życia jako najważniejszych 

wartości; 

 Kształtowanie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego i psychicznego; 

 Podejmowanie działań 

wzmacniających zdrowie emocjonalne 

w warunkach izolacji podczas 

nauczania zdalnego; 

 

   

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych  

 

  Kształtowanie umiejętności –                   

współpracy w dążeniu do osiągnięcia 

celu; 

  Układanie klasowych Kodeksów  

 Zachowań i zapoznanie z nimi  

 rodziców w formie elektronicznej; 

  Współpraca rodziców przy                              

uroczystościach klasowych i szkolnych   

 zgodnie z Planem Pracy Szkoły; 

  Uwrażliwianie na różne obszary   

 ludzkich problemów i potrzeb  

 poprzez krzewienie potrzeby   

 udzielania pomocy (wolontariat); 

   



  Rozwijanie umiejętności                          

komunikacyjnych – wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i poglądów; 

  Rozwijanie świadomości roli i   

 wartości rodziny w życiu człowieka 

  Rozwijanie samorządności; 

  Rozwijanie świadomości, że doradztwo 

zawodowe jest czynnikiem kształtującym  

przyszłość zawodową uczniów oraz 

umacnia ich w rozwijaniu zainteresowań 

 Pomoc w wyborze zawodu na przyszłość 

Kultura, wartości, 

normy, wzory 

zachowań 

 

  Dokonywanie analizy postaw, warto-ści, 

norm społecznych, przekonań i 

czynników, które na nią wpływają; 

  Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

 

  Wykorzystywanie treści z programów 

profilaktycznych „Strażnicy Uśmiechu” i 

„Spójrz Inaczej”; 

  Dostarczanie wiedzy na temat osób  i 

instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach; 

  Budowanie atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej wiedzy 

mającej na celu zredukowanie lęku; 

  Rozwijanie umiejętności i radzenia sobie 

z własnymi negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami agresywnymi; 

   



ryzykownych 

(problemowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne 

 

  Kształtowanie przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych informacji, 

których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach 

kryzysowych;  

  Rozwijanie świadomości dotyczącej 

prawa do prywatności w tym ochrony 

danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych   w sieci; 

  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem 

cyberprzemocy w internecie; 

  Wykorzystanie w procesach                    

edukacyjnych narzędzi i zasobów               

cyfrowych oraz metod kształcenia na  

odległość 

 Bezpieczne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

 Nauka korzystania z narzędzi do 

edukacji zdalnej np. MS Teams; 

 Przestrzeganie zasad zachowania 

podczas lekcji online; 
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1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych. 

2. Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

wychowawczej. 
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1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole/placówce 

oświatowej  

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji 

wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. 

Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia 

związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji 

chemicznych lub ładunków wybuchowych.  

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze 

powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe 

podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału 

alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące 

bezpośrednio po sobie.  

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. 

Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o 

ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby 

zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż 

pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą 

gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby 

ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do 

bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.  

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie 

odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym 

schematem:  

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie 

następujących informacji:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

  nazwę i adres szkoły  

  imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

  telefon kontaktowy  

  zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  

 Policja 997  

 Straż Pożarna 998  

 Pogotowie Ratunkowe 999  

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  

 Pogotowie Energetyczne 991  

 Pogotowie Gazowe 992  

 Pogotowie Ciepłownicze 993  

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na 

terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób 
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funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie 

może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.  

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i najkrótszej drodze 

ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany 

kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek 

schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie 

powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych 

kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi 

ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. 

Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu 

bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.  

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo 

istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze. 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w 

szkole:  
1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela  

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice  

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela  

4) pomagaj osobom słabszym  

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym  

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.  

 

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień 

niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony 

innych osób (pracowników, uczniów).  

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte w procedurach 

ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:  

1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te nie 

musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować 

drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością  

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.  

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do bezpiecznego miejsca Może to 

jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. 

Warto uwzględnić konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.  

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem szkolnym. W przypadku 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 

900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie 

bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej.  

Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może się wiązać z 

ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania łagodzące ten efekt: poziome znaki 

fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach 

kontrastujących z barwą ścian i otoczenia oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest 

organizowanie tzw. grup pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub 

niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg ewakuacyjnych 

należy rozpatrywać indywidualnie. 

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:  
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1) wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą pomocy, a 

następnie chwytają za nóżki oraz oparcie  

2) chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku 

zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt kończynowy - jeden ratownik staje za głową 

ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana  

3) chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go obydwiema rękami za uda  

4) chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci  

5) wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk i głowy  

6) ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni (szczególnie przydatne 

przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz w zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia 

postawy wyprostowanej).  

 

 

1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty)1 do szkoły  
Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z 

niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, 

tzw. aktywny strzelec.  

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie 

zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób  

 

 Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę 

wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę  

 

 Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną 

uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji  

 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić 

obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia  

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - w przypadku 

wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji  

 Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w 

salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu 

szkolnego  

 
Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony 

przez napastników  

 

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać 

zauważone przez napastników  

 

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. 

Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz  

 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą 

sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma  

 

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same 

otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma 

spowodować otwarcie drzwi  
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 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią 

szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak 

największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia  

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:  

 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników 

jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników  

 

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania 

napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej  

 

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne niewykonanie 

polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu  

 

 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może 

zostać uznane za akt prowokacji i agresji  

 

 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji 

czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji  

 

 Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia w 

przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu  

 

 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez 

zamachowców  

 

 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać 

ukarane  

 

 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala 

na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców  

 
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony 

zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty  

 

 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez zgody 

zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana  

 

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli napić 

się czy zjeść posiłek.  

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:  

 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za 

terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar  

 

 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom bezpieczeństwa 

bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji  

 

 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja 

pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się 

w szeregi zakładników  

 

 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka 

ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi 

napastników  
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 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu 

łzawiącego  

 

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać 

potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową  

 

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do 

skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców  

 

 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie 

zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić 

zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku  

 

 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym 

kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego 

chcą siły interwencyjne  

 

 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - 

najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.  

 

1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego  
Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, inaczej niż w przypadku 

porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek 

chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do 

gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci 

wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału 

wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.  

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:  

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą 

ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu  

 

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej sytuacji po 

pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji  

 

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie 

procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

 

4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu 

ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.  

 

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez 

telefon komórkowy  

 

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia - 

stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki 

ewentualnej eksplozji  

 

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie 

uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej 

sytuacją kryzysową  
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8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami 

kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu 

szkoły  

 

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny 

odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  

 

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy. 

 

 

1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku  
Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją. W przypadku podejrzenia jej 

otrzymania:  

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest 

ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego może 

on eksplodować w trakcie próby manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to 

pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się 

substancji  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba 

odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem 

ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na 

celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez 

telefon komórkowy  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie 

uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej 

sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami 

kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu 

szkoły  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny 

odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  

 

Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na terenie szkoły ładunku 

wybuchowego lub podejrzanego pakunku: 
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Osoby odpowiedzialne za uruchomienie 

procedury 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego 

nieobecności wicedyrektor W przypadku ich 

nieobecności – osoba przez nich 

upoważniona 

Otrzymanie informacji o podłożeniu  Stwierdzenie podejrzanego pakunku ładunku 

wybuchowego 

Prowadząc rozmowę z osobą informującą o 

podłożeniu ładunku wybuchowego, 

zapamiętaj jak największą ilość szczegółów 

Odizoluj miejsce znajdowania się 

podejrzanego pakunku 

Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub 

zapamiętane informacje 

Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj 

podejrzanego pakunku 

Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu 

zgłoszenia osobę odpowiedzialną za 

uruchomienie procedury 

Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia 

wydobywania się z niego innej substancji 

(tylko jeżeli czas na to pozwala) 

Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu 

ładunku wybuchowego rozpocznij 

ewakuację zgodnie z planem ewakuacji 

Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę 

odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

Nie używaj telefonu komórkowego Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 

wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie 

z planem ewakuacji 

Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie 

pozostały przedmioty, które nie należą do 

jej wyposażenia 

Nie używaj telefonu komórkowego 

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby 

kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby 

kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

W miejscu ewakuacji policz wszystkie 

dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną 

za kierowanie działaniami kryzysowymi 

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci 

i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi 

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru 

dzieci i drodze dojazdu 

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru 

dzieci i drodze dojazdu 

Sposób prowadzenia ewakuacji Ewakuację można przeprowadzić tylko na 

wyraźną komendę administratora budynku 

(wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za 

uruchomienie procedury) lub sił 

interweniujących i zgodnie z ich 

wskazówkami 

Telefony alarmowe Policja 997 Telefon alarmowy 112 

Sposób powiadamiania służb Wybierz jeden z ww. 

numerów. Po zgłoszeniu 

się dyżurnego operatora 

danej służby podaj 

następujące informacje: 

nazwę i adres szkoły  

rodzaj stwierdzonego 

zagrożenia imię i nazwisko 

oraz pełnioną funkcję 

telefon kontaktowy 

zrealizowane 

przedsięwzięcia 

potwierdź przyjęcie 

zgłoszenia i zapisz dane 

przyjmującego zgłoszenie 

Sposób postępowania z uczniami ze SPE Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na 

osobami niepełnosprawnymi dbają o 

zachowanie się przez dzieci zgodnie z 

potrzebami danej sytuacji. W przypadku 

konieczności ewakuacji zapewniają pomoc 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 
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Zarządzanie na wypadek sytuacji 

kryzysowej 

Czynnościami realizowanymi w trakcie 

procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

Obowiązki pracowników Zapoznać się z czynnościami realizowanymi 

w trakcie uruchamiania procedury 

Brać udział w treningach i szkoleniach z 

zakresu stosowania procedury 

Znać sygnał uruchamiający procedurę 

Mieć zapisane numery telefonów osób 

odpowiedzialnych za uruchomienie 

procedury i koordynację ewakuacji osób 

niepełnosprawnych 

Znać swoje zadania na wypadek 

uruchomienia procedury 

Znać miejsce ewakuacji. 

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na 

wypadek uruchomienia procedury 

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej 

sytuacja kryzysową. 

 

 

1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły  
Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków 

chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku 

działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać także z stosowania broni biologicznej (broń B, broń 

bakteriologiczna). W broni B ładunki bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami 

(wąglik, bruceloza etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami (rycyna, 

toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.  

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O 

MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE 

ATAKU).  
Należy wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na zewnątrz ewakuować 

do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru  
 

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 

ataku  

 

3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

 
4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, 

spirytus do zmywania skóry  

 

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środka 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  

 

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku  

 

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, 

przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych  
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8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A 

ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.  
Należy wówczas:  

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy  

 

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem  

 

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

 

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do 

niego innych osób  
 

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę 

upoważnioną przez dyrekcję  

 

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, 

przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów ewakuacji powinno być kilka, 

znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie 

przedmiotowego zagrożenia, rejonem ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń  

 

7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 

zagrożenia  

 

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które 

miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka  

 
9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb - policja, 

straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i zakażeń  

 

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 

wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m 

od niej. Listę przekazać policji.  
 

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, gazę, watę, kwas 

octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, 

spirytus do zmywania skóry  

 

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków 

biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  

 

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku  

 

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A 

ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA 

SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA ZACHOROWAŃ:  
Należy wtedy:  

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy  
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2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę 

upoważnioną przez dyrekcję  

 

3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się  

 

4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

 

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do 

niego innych osób  
 

6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się bezpośrednio poza 

budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły  
 

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 

zagrożenia  

 
8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły 

wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się 

do ewentualnej kwarantanny  
 

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

Poniższa tabela prezentuje instrukcję postępowania w przypadku skażenia substancją chemiczną lub biologiczną 

terenu szkoły oraz zagrożenia skażeniem ww. substancjami. 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie 

procedury 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły W 

przypadku ich nieobecności – osoba przez 

nich upoważniona 

Szkoła otrzymuje informację o możliwym 

skażeniu substancją 

chemiczną/biologiczną (np. telefon o 

zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło 

skażenie placówki 

zaalarmować wszystkich przebywających 

na terenie szkoły, osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły 

przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru 

natychmiast po ogłoszeniu alarmu 

powiadomić odpowiednie służby 

w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić 

okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 

wyłączyć klimatyzację 

w miarę możliwości gromadzić podręczne 

środki ratownicze 

przygotować wilgotne tampony do ochrony 

dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub 

chemicznych do wnętrza pomieszczeń 

powstrzymać się od picia, spożywania 

posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku 

do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia 

ewakuacji, nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w 

pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych 

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 
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Szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 

zostało wykryte natychmiast lub szybko 

po jego pojawieniu się 

nie dotykać i nie wąchać podejrzanych 

przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  

 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, 

przykryć ją np. kocem  

 
pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć 

klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

opuścić pomieszczenie, w którym 

wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych osób 

powiadomić administratora  

zaalarmować wszystkie osoby przebywające na 

terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru  

natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji 

powiadomić odpowiednie służby  

jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: 

umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną 

substancją i włożyć do plastikowego worka  

po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, 

palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich 

służb  

w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła 

ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

sporządzić listę osób, które miały kontakt z 

podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać 

policji.  

w miarę możliwości gromadzić podręczne 

środki ratownicze i odtrutki  

przygotować wilgotne tampony do ochrony 

dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środków biologicznego lub chemicznych do 

wnętrza pomieszczeń  

powstrzymać się od picia, spożywania 

posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku  

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

Szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało 

wykryte późno, np. gdy pojawiły się objawy 

reakcji na substancję lub/i ogniska 

zachorowań:  
 

nie dotykać i nie wąchać podejrzanych 

przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  

powiadomić kierownictwo szkoły  

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, 

przykryć ją np. kocem  

pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć 

klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli 

oraz 

pracowników znajdujących się bezpośrednio 

poza budynkiem, a przebywających na terenie 

szkoły ewakuować do wnętrza szkoły 
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natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić 

odpowiednie służby  

w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację, a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi 

wewnątrz osobami odizolować od 

bezpośredniego otoczenia przygotowując się do 

ewentualnej kwarantanny  

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich 

służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznym  

Sposób prowadzenia ewakuacji  

 
Ewakuację można przeprowadzić tylko na 

wyraźną komendę sił interweniujących i 

zgodnie z ich wskazówkami  
 

Sposób reakcji na sygnał dźwiękowy  
 

Sygnał dźwiękowy  
 

ewakuacja  
 

Sygnał dźwiękowy  
 

wejść i pozostać w 

budynku  
 

Telefony alarmowe Policja 997  

Straż pożarna 998  

Pogotowie Ratunkowe 999  

Telefon alarmowy 112  
 

Sposób powiadamiania służ  
 

Wybierz jeden z ww. 

numerów.  

Po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora 

danej służby podaj 

następujące 

informacje:  

nazwę i adres 

szkoły  
 

rodzaj 

stwierdzonego 

zagrożenia  
 

imię i nazwisko oraz 

pełnioną funkcję  

 

telefon kontaktowy  

zrealizowane 

przedsięwzięcia  

potwierdź przyjęcie 

zgłoszenia i zapisz 

dane przyjmującego 

zgłoszenie  

Sposób postępowania z uczniami ze SPE Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na 

osobami niepełnosprawnymi dbają o 

zachowanie się przez dzieci zgodnie z 

potrzebami danej sytuacji. W przypadku 

konieczności ewakuacji zapewniają pomoc 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej Czynnościami realizowanymi w trakcie 

procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

Obowiązki pracowników Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w 

trakcie uruchamiania procedury 

Brać udział w treningach i szkoleniach z 

zakresu stosowania procedury 

Znać sygnał uruchamiający procedurę 

Mieć zapisane numery telefonów osób 

odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i 

koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych 

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia 

procedury 

Znać miejsce ewakuacji 

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na 

wypadek uruchomienia procedury 
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Stosować się do poleceń osoby zarządzającej 

sytuacją kryzysową. 

 

 

2. Zagrożenia wewnętrzne  
Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia oraz zjawisko tzw. fali, 

korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez 

ucznia.  

Zagrożeniom w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy zachowań 

uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań w szkole zwykle skarżą się na bóle 

głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia się pośród nich niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub 

całkowita absencja. W rodzinie pojawia się agresja wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie 

lub lękowe reagowanie na różne sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się to negatywnie na 

ich wynikach w nauce. Nauczyciele i rodzice powinni zauważyć te zachowania i rozpocząć wyjaśnianie ich 

przyczyn. Należy pamiętać, że uczniowie na ogół ukrywają, iż stali się ofiarami czynów zabronionych, wstydzą się, 

nie chcą martwić nauczycieli/rodziców. Wreszcie przypisują sobie winę za to, co ich spotkało.  

Niewłaściwe zachowania uczniów a w konsekwencji zagrożenia dla bezpieczeństwa w szkole z ich strony mają 

wiele przyczyn:  

uwarunkowania osobowościowe sprawcy – jego kłopoty w nauce, nieumiejętność przystosowania się do 

środowiska szkolnego, zazdrość w odniesieniu do kolegów z rodzin lepiej sytuowanych, rywalizacja w nauce, 

zazdrość o oceny,  

środowisko pozaszkolne - otoczenie ucznia, uwarunkowania społeczno-rodzinne,  

wpływ rodziny, telewizji, Internetu, gier komputerowych,  

środowisko szkolne - konflikty między rówieśnikami, dominacja starszych kolegów, próba zaistnienia w grupie - 

zdobycia kontroli nad rówieśnikami, chęć imponowania, wyróżnienia się wśród społeczności szkolnej,  

 
błędne funkcjonowanie szkoły - duża liczba uczniów, hałas, anonimowość uczniów, brak współpracy z 

rodzicami, Policją, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego uczniów, czy brak zajęć pozalekcyjnych,  

błędy popełnianie przez nauczycieli w procesie kształcenia - niesprawiedliwe ocenianie, niedostateczna kontrola 

ucznia, tworzenie sytuacji stresowych, wyśmiewanie ucznia.  

Źródłem problemów w szkole może być też zestresowany i przemęczony nauczyciel, nie potrafiący poradzić sobie z 

agresją dzieci, żyjący w poczuciu niedoceniania jego pracy przez rodziców uczniów i kierownictwo szkoły, 

niepewny swojej przyszłości zawodowej i dotknięty trudnościami materialnymi, reprezentujący przedmiotowy 

stosunek do ucznia.  

Sytuacje zagrożenia rodzą się w codziennych sytuacjach w szkole, kreowanych przez uczniów, a to przejawia się w:  

systematycznym dokuczaniu, wyśmiewaniu, ośmieszaniu, przezywaniu, robieniu sobie żartów, biciu, 

popychaniu i kopaniu  

prezentowaniu dominacji wobec innych, chęci podporządkowania ich, w używaniu gróźb i siły  

spadku zainteresowania szkołą,  

niechęcią do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej,  

niekontrolowanych - nieadekwatne do wieku i sytuacji - wybuchach gniewu, impulsywności  

nastawieniu ,,na nie ” i agresji wobec dorosłych  

nieprawidłowym zachowaniu się w stosunku do nauczyciela/wychowawcy - chęć dominacji nad kimś 

silniejszym, stojącym wyżej w hierarchii  

braku poczucia winy i wstydu, a nawet zadowoleniu z własnych negatywnych zachowań  

prezentacji postaw aspołecznych: kradzieży, wandalizmie, piciu alkoholu, testowaniu narkotyków  

przejawianiu zachowań agresywnych w stosunku do zwierząt  

fascynacji sytuacjami ukazującymi sceny przemocy, inicjowaniu rozmów na tematy związane z używaniem 

niebezpiecznych narzędzi  
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ekspresji wyrażanej w pracach szkolnych, ukierunkowanej na zjawiska związane z przemocą, pracach 

plastycznych obrazujących sceny agresji  

nadmiernym zainteresowaniem funkcjonowania grup przestępczych (próbach nawiązania kontaktu)  

rozmowach na tematy związane z bronią, przynoszeniu na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi (m. in. broni, 

materiałów wybuchowych).  

 

Przyczyną zagrożeń mogą być także zachowania nauczycieli takie, jak:  

drwina i złośliwość wobec uczniów  

presja psychiczna, ośmieszanie, lekceważenie  

agresja słowna - dokuczanie, wyśmiewanie  

naruszenie nietykalności cielesnej  

groźby w stosunku do ucznia  

niesprawiedliwe ocenianie, ograniczanie możliwości rozwoju zainteresowań lub umiejętności ucznia  

kumoterstwo pośród nauczycieli - tzw. solidarność zawodowa - nauczyciele bronią siebie nawzajem i są w stanie 

zrobić naprawdę wszystko, by zachować dobre imię i nie wprowadzać zbędnego zamętu do placówki  

brak autorytetu wśród młodzieży.  

 

 

Rekomendacje dla działań w szkole  

1. Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia. 

Należy przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania. 

2. Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej 

sytuacji związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania. 

3. Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów 

zabronionych. 

4. W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z 

ekspertami i specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach 

związanych z zagrożeniami w szkole jak i poza nią. 

5. Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne, 

czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia 

szkolnego. 

6. Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów, 

sprzyjające budowie pozytywnych relacji w klasie. 

7. Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić 

zasady pracy i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, 

szanować ucznia i udzielać mu wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w 

razie zachowania naruszającego normy. 

8. Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń 

wewnętrznych w placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty 

wprowadzonych działań. 

9. Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie 

rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami i 

rodziców. 

10. Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami. 

 

Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów zabronionych. 

Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, która popełniła czyn 

zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego. Także niektóre czyny osoby, która 

ukończyła 15 lat rozpatrywane są jako przestępstwa – określa je szczegółowo art. 10 par.2 KK.  

Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność przed Sądem 

Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 13 lat, jednak taki czyn nie 

stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega stosowaniu środków wychowawczych 

przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
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Poniżej opisano procedury postępowania w przypadku wystąpienia w szkole przypadków najczęściej występujących 

fizycznych zagrożeń wewnętrznych: 

2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali 

 

2.1  
 

AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE LUB PRZYPADKI TZW. 
FALI  

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły 

zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.  

Osoby 

odpowiedzialne 

i zarządzanie 

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie 

lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach 

decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny.  

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub 

osoba przez niego wyznaczona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób 

postępowania 

 

2. Agresja słowna  

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska  

 Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa. 
 Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić 

osobno.  

 Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu 

ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  

 O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników zdarzenia.  

 Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w 

podobnych przypadkach.  

 W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 

powiadamiana jest Policja.  

 Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły.  

 

Obowiązki 

pracowników 

szkoły 

Należy:  

 zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.  

 brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.  

 mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury  

 znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.  

 szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.  

 stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.  

 

 

 

 

 

2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych 

2.2 ZNALEZIENIE W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  
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Cel Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 

uczniów przebywających w szkole/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych 

związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem 

alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie 

Podstawy 

uruchomienia 

procedury 

Wystąpienie zagrożenia: (1) rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, 

dopalaczy) lub alkoholu, (2) zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia 

alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób 

działania 

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, 

należy: 

 szczególne środki ostrożności 

 zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej 

zniszczeniem 

 powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję 

 ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy 

 przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej 

sytuacji 

 opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki 

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy: 

 odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

 powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego 

 powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję 

 zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania 

posiadanej substancji 

 zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni 

 powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

 poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w 

szkole/placówce 

  przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych 

dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W 

dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub 

wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również 

rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

  podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i 

rozprowadzania środków odurzających. 

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem: 

 powiadomić wychowawcę klasy ucznia 

 odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

 powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego 

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 

 powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

 powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki 

 poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze 

postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 

profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić 

również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla 

zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą 

w zaistniałej sytuacji. 

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 
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 4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami: 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

 poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego 

 w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w 

klasie 

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 

 poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

 wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

 przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze 

postępowania 

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. 

 zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, 

wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej 

sytuacji. 

 opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 

 wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i 

ewaluować efekty 

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”: 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

 w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w 

klasie 

 poinformować pedagoga/psychologa szkolnego 

 przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 

 poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

 wezwać karetkę pogotowia ratunkowego 

 wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

 przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze 

postępowania 

 przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub 

indywidualnie w celu wyciszenia emocji 

 udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w 

odstąpieniu od odurzania się 

 opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 

 wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i 

ewaluować efekty 

 powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców: 

 szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub 

Policję 

 powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury 

postępowania 

 szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia 

 szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby 

postępowania z uczniem 

 szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym 

umieszczono ucznia 

 szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. 

Obowiązki 

pracowników 

szkoły 

Należy: 

 zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi. 

 zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających. 

 zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem. 
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 zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu. 

 zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków 

odurzających. 

 prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami 

niebezpiecznymi. 

 prowadzić systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego 

w szkole Prawa. 

 realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych 

zagrożeniach. 

 prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia 

dzieci. 

 prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i 

bezpieczeństwa. 

 poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami 

 zapoznawać się ę na bieżąco z przepisami obowiązującego Prawa w 

zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

 zapoznawać się z programami rekomendowanymi, które możesz 

upowszechniać w swojej szkole (www.programyrekomendowane.pl)  

 

 

2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych 

 

2.3 KRADZIEŻ LUB WYMUSZENIE PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW 

WARTOŚCIOWYCH  
 

Cel Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w 

szkole przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, 

dokonanego przez ucznia.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami 

odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności wicedyrektor, a 

w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób 

działania 

 
 Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

 Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny 

zostać podjęte bezzwłocznie  

 Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły  

 Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły  

 Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z 

kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji  

 Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności 

innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora 

lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. 

Może to zrobić tylko Policja  

 We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu  

                 i ewentualnych świadków zdarzenia 

 Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i 

przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę 

z tej rozmowy podpisaną przez rodziców 
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 Należy powiadomić Policję. 

 sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

 

 
2. Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania 

karnego  
 

 Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania 

karnego wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej winien przedstawić treść zawiadomienia.  

 Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

 Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.  

 Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o 

skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.  

 

Obowiązki 

pracowników 

Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury 

 Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania 

procedury 

 Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób 

odpowiedzialnych za uruchomienie procedury 

 Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia 

procedury 

 Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą. 

 

2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w  

szkole. 

 

2.4  
 

WYSTĄPIENIE PRZYPADKU PEDOFILII W SZKOLE  

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na 

wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, 

które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności 

seksualnych.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. osoba wyznaczona w przypadku nieobecności 

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona. 

Sposób 

działania 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.  

pedagoga/psychologa szkolnego  

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji  

stwierdzonym zagrożeniu  

wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych 

form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie  

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 

czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania  

uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia)  

wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia  
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 ustali działania z 

udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na 

uczennicą/uczniem  

 

Podstawy 

prawne 

uruchomienia 

procedury 

Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a; art. 200b; 

 

 

2.5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków  
rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia 

 

2.5 PRZYPADEK ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE 

PRZEZ UCZNIA  
 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 

uczniów, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z 

rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym. 

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie 

 

 

 

 

Sposób 

działania 

 

 
 W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o 

rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy 

bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o 

zaistniałym zdarzeniu  

 W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały 

materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 

skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  

 Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 

pracownikom szkoły.  

 Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie 

materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych 

konsekwencji tego typu działań  

 Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

który rozpowszechniał materiały pornograficzne  

 Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z 

rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.  
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2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów 

2.6 PRZYPADEK PROSTYTUCJI W SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW  

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na 

wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród 

uczniów.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły  

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  

Sposób 

działania 
 

 W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem 

czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik 

przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu 

dyrektora szkoły.  

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

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

 W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica 

świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za 

prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia.  

 Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić 

wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach 

niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich 

świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę 

wychowawczą. 

 W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 

zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 

skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego 

typu zachowaniach 

 Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z 

uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia. 

 Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany 

jego zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje 

rodzicom informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie 

do szczególnego nadzoru nad nim 

 Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i 

przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze 

wspólne postępowanie z dzieckiem. 

 W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 

pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie 

ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich. 

 Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa 

(np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia 

najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi 

procedurami. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę. 

 Jeżeli postępowanie 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 statut 

i/lub regulamin szkoły. 
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 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 karnego, dyrektor szkoły jako 

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję. 

 

 

 

2.7 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole 

2.7 SYTUACJA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE 

Cel Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących 

poszkodowanemu w wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

W przypadku ich nieobecności – osoba upoważniona przez nich.  

 

 

 

 

Sposób 

działania 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na 

terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką 

nauczycieli).  

złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół 

powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. Jeżeli do treści 

protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia 

poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół 

powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, 

która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu 

prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).  

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców 

(opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub 

nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy doręcza się osobom 

uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.  

5. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego  
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy 

odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i 

wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą 

dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych 

niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z 

zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po 

rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu 

zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności 

dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego.  

6. Dokumentacja  
Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania 

i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach 

profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom  
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2.8 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego 

 

2.8 POPEŁNIENIE PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia 

czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności w/w.  

Podstawy 

uruchomienia 

działań 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach 

nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie 

określone w artykułach:  

 art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego 

przedmiotu w miejscu publicznym,  

 art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, 

  art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, 

 art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych, 

 art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, 

 art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków, 

 art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, 

 art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

 art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z 

kradzieży, 

 art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

 art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik, 

 art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku 

publicznego. 

Sposób 

działania 
 

 Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do 

powiadomienia dyrektora szkoły.  

 Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia  

 W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, 

wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.  

 Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.  

 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w 

przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w 

przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest 

nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych 

dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich 

Policji.  
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2. 9 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego 

2.9 PRZYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w 

szkole ucznia będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi 

- ofierze czynu karalnego.  

Osoby 

odpowiedzialne 

za zarządzanie 

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  

Podstawy 

uruchomienia 

działań 

Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o 

postępowaniu w sprawach nieletnich.  

Sposób 

działania 
 

 Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze 

czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej 

udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała 

obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.  

 Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców 

ucznia - ofiary czynu karalnego. 

 Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w 

przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, 

wsparcie psychologiczne. 

 

 



Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie 

w sytuacjach wymagających pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. 
 

Telefony alarmowe krajowe: 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100 

Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet, dyżurnet.pl 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212 

 

Lp. Osoby i instytucje  

1. 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  

ul. Poznańska 42 

64-510 Wronki  

telefon: 67 254 03 53 

2. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Powstańców Wlkp. 23 

64-510 Wronki 

telefon: 67 254 00 44   

3. 

Komisariat Policji we Wronkach 

ul. Dworcowa 11 

64-510 Wronki 

telefon: 67 254 05 50 

4. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Wojska Polskiego 1 

64-500 Szamotuły 

telefon: 61 101 81 30 

5. 

„Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” 

NSPPP Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia                                 

Psychologiczno – Pedagogiczna  

Centrum Zdrowia ALPHA – MED 

ul. Szczuczyńska 15 

64-500 Szamotuły 

telefon: 513-983-553 

6. 

Sąd Rejonowy w Szamotułach  

 Aleja 1 Maja 5 a  

64-500 Szamotuły 

KURATOR ZAWODOWY mający pod opieką Gminę Wronki  

Katarzyna Major  

II piętro, pokój 321, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa godz. 

7:30-15:30 

k.major@szamotuly.sr.gov.pl 

telefon: 61-292-19-13 

7. 

Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego  

ul. Litewska 8 

60-842 Poznań 

telefon: 61841 79 67  

8. 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu  

ul. Garbary 97/8  

61-757 Poznań 

telefon: 509 913 992 


