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1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 

 
2. Harmonogram realizacji zadań w programie wychowawczo-

profilaktycznym w roku szkolnym 2021/2022 

 

3. Wykaz programów i działań profilaktycznych realizowanych  

w Zespole Szkół  nr 5 w roku szkolnym 2021/2022 

3.1. Programy rekomendowane i realizowane  przez  zewnętrzne podmioty. 

3.2. Programy rekomendowane i realizowane przez  Zespół Szkół nr 5 w Płocku. 

3.3. Zorientowane na uczniów działania profilaktyczne, realizowane przez Zespół     

Szkół nr 5 w Płocku.  

3.4. Zorientowane na rodziców działania profilaktyczne, realizowane przez Zespół 

Szkół nr 5 w Płocku.  

3.5. Szkolenia dla nauczycieli. 

 

4. Algorytm postępowania pracowników szkoły oraz zasady współpracy 

z policją w sytuacjach zagrożenia  dzieci i młodzieży przestępczością  

i demoralizacją 

 
     4.1. Zarządzanie kryzysem w szkole. 

    4.2. Szczegółowe algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

5. Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej potrzeb i oczekiwań rodziców  

klas pierwszych i analiza czynników ryzyka  i czynników chroniących 
 

 

 
 



 
 

1. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 
Ze względu na wprowadzenie obostrzeń pandemicznych Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 5 w Płocku rezygnuje z tradycyjnej formy akademii i apeli 

szkolnych na rzecz pracy i aktywności w ramach aktywności klasowych. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
OBSZAR ROZWOJU MORALNO-DUCHOWEGO  

 

Zadania 

 

Sposoby i formy realizacji  Termin Odpowiedzialne osoby 

Wychowywanie do 

interioryzacji 

uniwersalnych wartości i 

zasad etycznych, a także 

polskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz 

rodzimych wzorców 

moralnych przy 

jednoczesnym otwarciu 

na wartości innych 

kultur.  

 

Kształtowanie postawy 

szacunku do tradycji, 

historii, symboli 

narodowych 

Poszanowanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn). 

Poznanie zabytków miasta, miejsc pamięci narodowej (opieka   nad nimi). 

Systematyczne zapoznawanie uczniów  z wydarzeniami i problemami 

współczesnego świata, Europy,   z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi historii 

Polski, Płocka,  rozwijanie bezpośrednich form kontaktu z dziedzictwem 

kulturowym. 

Formy i sposoby realizacji: 

-dyskusja na godzinie wychowawczej  i WOS w oparciu o materiały prasowe 

-zapoznanie uczniów z historią miast partnerskich Płocka. 

-Przekazywanie informacji na temat dziedzictwa kulturowego kraju i regionu (udział 

w konkursach o w/w tematyce). 

-spacer integracyjny w ramach programu „Starszy brat, starsza siostra” uczniów klas 

licealnych z uczniami szkoły podstawowej – zwiedzanie centrum Płocka oraz 

poznanie zabytków miasta 

 

Wskazywanie na wzorce moralne i postawy autentycznych bohaterów pracy na 

rzecz Ojczyzny i jej obrony. 

Formy i sposoby realizacji: 

 - organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi historii Płocka i kraju, 

- Odwoływanie się do pozytywnych wzorców bohaterów narodowych, postaci 

literackich i postaw chrześcijańskich, 

- Omawianie lektur i wierszy, pogadanka na godzinie wychowawczej na temat 

ciekawych osobowości, 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie Święta Narodowego 11 listopada oraz 

zapoznanie uczniów z ważnymi datami dla każdego patrioty – 3 maja 

 

Wdrażanie w bogactwo tradycji Płocka, Mazowsza i narodu. 

Formy i sposoby realizacji: 

Wg planów 

wychowawczych 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

Październik 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Listopad 2021, 

maj 2022 

 

 

 

 

- Wychowawcy,  

nauczyciele historii , 

religii, języka 

polskiego, WOS  

 



 

- zwiedzanie zabytków i muzeów Płocka, grupy rekonstrukcyjne, organizowanie 

konkursów, udział w uroczystościach katedralnych itp.), 

- Dni Patrona – lekcje na temat Aleksandra Macieszy. 

 

Rozwijanie krajoznawstwa. 

Formy i sposoby realizacji: 

- organizowanie wycieczek, warsztatów w gospodarstwach agroturystycznych, wizyt 

w muzeach,  

- Systematyczne zapoznawanie uczniów z wydarzeniami i problemami współczesnego 

świata, Europy i świata. 

-Wycieczki – np. Kurpie Dawniej i Dziś, Wycieczki do Warszawy – zwiedzanie 

Pałacu Królewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Wycieczka do Trójmiasta, 

wycieczka do Telewizji Polskiej, wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie oraz do 

Łęczycy 

Wyjście do ZOO z okazji Dnia Chłopaka 

- udział w corocznej akcji „Ratujemy płockie Powązki” – sprzątanie 

zabytkowych nagrobków, kwesta 

-wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego  

 

 

Październik 2021 

 

 

 

 

Na bieżąco 

według planów 

wychowawczych 

 

 

 

 

 

Formowanie postaw 

szlachetności, altruizmu i 

solidarności, wrażliwości 

na piękno i dobro 

Kształtowanie kultury języka, stroju, zachowania w miejscach publicznych. 

Formy i sposoby realizacji: 

-pogadanki w ramach zajęć  z wychowawcą i lekcji przedmiotowych 

-organizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru, na koncerty muzyczne 

-lekcje w Państwowej Galerii Sztuki, Muzeum Mazowieckim oraz Książnicy 

Płockiej, Muzeum Żydów, 

- spotkania z ludźmi kultury np. pisarze, malarze, aktorzy, 

- kształtowanie właściwego zachowywania się podczas uroczystości szkolnych, 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej na temat tolerancji i szacunku, 

- odpowiednie zachowanie uczniów w miejscach publicznych – wyjścia pozaszkolne: 

kino, teatr, zoo. 

 

Kultura bycia na co dzień, nawyki, właściwe zachowanie w kontaktach 

towarzyskich. 

Formy i sposoby realizacji: 

-organizowanie imprez klasowych   i szkolnych (dyskoteki, Andrzejki, Walentynki, 

Według potrzeb i 

harmonogramu 

wychowawców i 

nauczycieli 

przedmiotowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotu 

wychowawcy świetlicy, 

opiekun  SU, 

nauczyciele historii 

WOS, 

nauczyciele religii; 

 

 

 

 

 

 

 



 

wycieczki, zawody), 

-dbałość o wystrój i estetykę sal lekcyjnych i korytarzy, 

-udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, miasta, regionu itp., 

- Kształtowanie kultury słowa ( lekcje, konkursy organizowane na terenie szkoły, 

bibliotek, miasta), 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej dotyczące tego, jak prawidłowo budować 

relacje z innymi oraz odnośnie tego, gdzie i jak znaleźć przyjaciela na całe życie, 

-Wspólne organizowanie imprez  klasowych z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, 

Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Wielkanocy, Dnia Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień, listopad, 

grudzień, marzec, 

kwiecień, czerwiec 

2021/2022 

Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

społeczności szkolnej, 

lokalnej, Ojczyzny, 

społeczności europejskiej 

Rozwijanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności w grupie społecznej. 

Formy i sposoby realizacji: 

-Wybór samorządów klasowych, 

-Wybór Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego,  

- wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

- Wybór trójki klasowe, 

- udział klas w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. 

- wspólne wystawianie ocen z zachowania uczniów .  

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

- Wicedyrektor, 

-wychowawcy,  

-opiekun SU, 

 

Zaangażowanie w problemy szkoły i środowiska. 

 

Formy i sposoby realizacji: 

-zorganizowanie dyżurów uczniowskich zwiększających poczucie bezpieczeństwa 

pierwszoklasistów,  

-zgłaszanie przez SU problemów klas i szkoły do rozpatrzenia przez Radę 

Pedagogiczną i dyrekcję szkoły (możliwość udziału w zebraniach plenarnych 

przedstawiciela SU),  

-organizowanie spotkań, imprez klasowych, wspólnych wyjść do teatru, kina, 

muzeum, wycieczek,  

ślubowanie klas I, Mikołajki, Noworoczny bal  klas ISP, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Rodziny, Dzień Dziecka 

-udział uczniów w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczności i środowiska, 

odbywających się cyklicznie lub w związku z głoszoną kampanią:  

-udział w akcji „Sprzątanie świata”, sprzątanie osiedla,  

-udział w ,,WOŚP”,  

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wicedyrektor, 

-wychowawcy,  

-opiekun SU, 

-nauczyciele biologii 

 



 

-Udział w akcji „Góra grosza”,  

-udział w akcji „Korek”,  

-akcja „Zbierajmy nakrętki”.  

-Organizowanie imprez klasowych i wycieczek 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej na temat ekologicznego trybu życia – 

„Chrońmy naszą planetę!” 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie potrzeby 

obcowania z kulturą 

(sztuką) 

Uczenie właściwego odbioru kultury i sztuki, telewizji i Internetu; mądrej 

obecności na forach społecznościowych. 

Formy i sposoby realizacji: 

- organizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru, na koncerty muzyczne 

- -lekcje w Państwowej Galerii Sztuki, Muzeum Mazowieckim oraz Książnicy 

Płockiej, Muzeum Żydów, 

- spotkania z ludźmi kultury np. pisarze, malarze, aktorzy, 

- Wyjście do ZOO, 

- Dyskusje na godzinie wychowawczej na temat agresji i przemocy, 

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, 

- Dyskusje na godzinie wychowawczej o bezpieczeństwie w sieci, 

- opieka nad klasowymi profilami / grupami na mediach społecznościowych: 

instagram, facebook, snapchat, tik tok. 

Według potrzeb w 

ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły 

wychowawcy,  

opiekun SU, 

nauczyciele biologii, 

jęz. polskiego, WDŻ, 

zajęć plastycznych, 

geografii, historii. 

 

Tworzenie bądź rozwijanie kół, klubów i grup: teatralnych, literackich, 

filmowych, malarskich, tanecznych itp. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Kółko teatralne w szkole, 

- udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, miasta, regionu    oraz  

o szerszym zasięgu, 

- Kształtowanie kultury słowa ( lekcje, konkursy organizowane na terenie 

szkoły, bibliotek, miasta). 

Kształtowanie kultury osobistej uczniów, savoir-vivre’u.  

Formy i sposoby realizacji: 

 -Kształtowanie kultury języka, stroju, zachowania w miejscach publicznych- 

pogadanki na lekcjach wychowawczych, 

- Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, 

-Zapoznanie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas COVID-19. 

 



 

Kultura bycia na co dzień, nawyki, właściwe zachowanie w kontaktach 

towarzyskich. 

Formy i sposoby realizacji: 

-organizowanie imprez klasowych   i szkolnych (dyskoteki, Andrzejki, Walentynki, 

wycieczki, zawody), 

-dbałość o wystrój i estetykę sal lekcyjnych i korytarzy, 

-organizacja zbiórki charytatywnej w ramach “Pól Nadziei”. 

Rozwijanie wiedzy i 

postaw proekologicznych 

Zapoznawanie uczniów z zagadnieniem zanieczyszczeniami atmosfery, wód i 

lasów;  budzeniu współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 

obecnie i w przyszłości. 

Formy i sposoby  

- Rajdy piesze, np Brudzeński Park Narodowy, 

- pogadanki na temat zachowań pro-ekologicznych, prezentacje przygotowane przez 

uczniów na lekcje wychowawcze 

- prezentacja filmu „Czy czeka, nas koniec?” na lekcjach wychowawczych – 

dokumentu o wpływie zmian klimatycznych na środowisko 

 

Według potrzeb w 

ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biologii, 

geografii, wychowawcy 

Kształtowaniu wrażliwości ekologicznej przez: uczenie szacunku dla zwierząt, 

niezaśmiecania swojego otoczenia, segregowania i właściwego składowania 

odpadów; poszanowanie przyrody. 

Formy i sposoby: 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie ekologicznego trybu życia, 

- przygotowanie pojemnika do szkolnej zbiórki zużytych baterii i starych telefonów 

komórkowych, 

- Zasady właściwego segregowania śmieci- film edukacyjny. 

  



 

 

OBSZAR  ROZWOJU EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO 

Zadania 

 

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialne 

osoby 

Kształtowanie 

postawy 

otwartości w życiu 

społecznym i 

doskonalenie 

umiejętności 

pełnienia ról 

społecznych przez 

rozwijanie 

aktywności w 

klasie, szkole i w 

Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu w środowisku 

lokalnym; zachowanie właściwej postawy wobec osób, wywodzących z się różnych 

kultur i mających inne poglądy. 

Formy i sposoby realizacji: 

- organizowanie spotkań i pogadanek na temat wartości wolontariatu w rozwoju człowieka, 

- promowanie postaw uczniów uczestniczących w działaniach wolontarystycznych 

(pochwały, nagrody itp.), 

- Organizowanie dni języków obcych; dzień św. Patryka, 

- Gazetki ścienne dotyczące państw Unii Europejskiej, 

- Organizowanie Dni Europejczyka w szkole, 

W ciągu roku 

według potrzeb 

Wychowawcy klas, 

opiekun SU, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy świetlicy 

Nauczyciele jęz. 

obcych, 

Nauczyciele religii 

Pobudzanie do różnorodnych działań na rzecz ochrony przyrody. 

Ochrona przyrody, właściwy stosunek do niej.  

Formy i sposoby realizacji: 

-Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody, roślin, zwierząt-pogadanki na 

biologii, geografii, zajęć z wychowawcą.  

-Zapoznawanie uczniów ze sposobami ochrony przyrody w przedsiębiorstwach 

płockich – wycieczki.  

 Dbałość o zieleń i estetykę w klasie, szkole i jej otoczeniu.  

Formy i sposoby realizacji: 

-Porządki wiosenne i jesienne w szkole i poza nią:  

- wykonanie gazetki o tematyce ekologicznej.  

Ekologia na co dzień- kształtowanie postaw ekologicznych.  

Formy i sposoby realizacji: 

-Troska o czystość naszego środowiska - objęcie opieką terenu wokół szkoły, 

-Udział w akcji „Sprzątanie Świata” , 

-Udział w dniach: ,,Ochrona Środowiska”, ,,Dzień Ziemi”, 

-Zbiórka surowców wtórnych,  

-Udział w wycieczkach ekologicznych, 

-Udział w wycieczkach ekologicznych – Kobierniki. 



 

środowisku 

lokalnym 

- Nawiązywanie znajomości poprzez kontakty z młodzieżą innych państw i wyznań 

(warsztaty językowe EUROWEEK, NaukaBezGranic), 

- Nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi szkołami w ramach programu PenPal 

project, 

- Działanie ekumeniczne w ramach lekcji religii, 

- warsztaty językowe ‘Euroweek’ prowadzone przez wolontariuszy z całego świata, 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie korzyści płynących z czytania książek, 

- Gazetki ścienne dotyczące państw Unii Europejskiej, 
- Zbiórka karmy dla zwierząt dla Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt ARKA. 

Promowanie  wartości, związanych z pomocą słabszym (uczniom i rodzinom w trudnej, 

kryzysowej sytuacji) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu już na poziomie 

klasy czy grupy rówieśniczej. 

Formy i sposoby realizacji: 

-Zajęcia z wychowawcą.- kształtowanie postaw akceptacji i integracji z osobami 

niepełnosprawnymi.  

- piknik integracyjny 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie tolerancji i szacunku dla drugiego 

człowieka, przeciwdziałaniu agresji. 

- odpowiednie zachowanie uczniów w miejscach publicznych – wyjścia pozaszkolne: kino, 

teatr, zoo 

-Organizowanie pomocy finansowej   i rzeczowej uczniom z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej: 

-rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia, 

-współpraca z GOPS, MOPS, 

-współpraca z PCK, 

-współpraca z Radą Rodziców, 

-współpraca ze świetlicą środowiskową. 

-Kwalifikacja dzieci do korzystania z: 

- kolonii, zimowisk 

- świetlicy środowiskowej. 

-Wystąpienie z wnioskami o stypendia     dla dzieci uzdolnionych będących    w trudnej 

sytuacji materialnej, 

- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów   z wnioskiem o stypendium dla ucznia   z 

najwyższą średnią ocen w liceum. 

W ciągu roku 

według potrzeb 

Wychowawcy klas, 

opiekun SU, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy 

świetlicy, psycholog i 

pedagog szkolny 

 



 

-Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o stypendium dla ucznia  za szczególne 

osiągnięcia naukowe lub sportowe, 

- Współpraca z rodzicami   w organizowaniu imprez pozalekcyjnych  i wycieczek, 

-Kontakty szkoły z domem rodzinnym, Wydz. Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, 

kuratorem sądowym. 

-Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego   i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną ucznia w 

przypadku zaniedbań ze strony rodziców (prawnych opiekunów), z tytułu niespełniania 

obowiązku szkolnego przez uczniów, 

-Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów stwarzających kłopoty 

wychowawcze w szkole, 

-Wspieranie uczniów mających trudną sytuację zdrowotną i rodzinną, 

-Organizacja różnego rodzaju  zbiórek na rzecz potrzebujących  rodzin. 

Tworzenie klimatu 

społecznego 

sprzyjającego 

współpracy  

Integrowanie społeczności klasowych i całego środowiska szkolnego. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Zajęcia z wychowawcą, 

- wycieczki szkolne, 

- uroczystości szkolne, 

- Wycieczki i spacery integracyjne klas starszych z młodszymi w ramach programu 

Starszy Brat, Starsza Siostra, 

- Lekcje z elementami języka angielskiego prowadzone przez uczniów klas licealnych dla 

uczniów klas 1 SP. 

W ciągu roku 

szkolnego według 

potrzeb i 

harmonogramów 

wychowawców 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klas, 

zespół psychologiczno-

pedagogiczny, 

nauczyciele przedmiotu 

Nauczyciele świetlicy  

 

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych  oraz pracy na lekcji, 

- Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej, uczniowie  poznają zasoby i zachęcani są 

do czytelnictwa, 

- Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej, 

- Wspomaganie umiejętności samopoznania poprzez wykorzystywanie sytuacji szkolnych 

do treningu  rozpoznawania własnych uczuć i emocji , wdrażanie ucznia do autorefleksji, 

wspomaganie go w rozpoznawaniu swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron, 

- Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli, 



 

-Wspomaganie umiejętności wykorzystywania własnego potencjału, rozwijanie zdolności 

twórczego myślenia, 

- Pomoc w radzeniu sobie z własnymi  słabościami i niedoskonałościami oraz sytuacjami 

kryzysowymi wywołanymi COVID-19, 

- Kształtowanie hierarchii wartości, 

- Doskonalenie kompetencji emocjonalnych ,wdrażanie do empatii, 

- Prezentowanie przez uczniów swoich pasji, zainteresowań, 

-Udział w zajęciach z doradztwa zawodowego w temacie „Ja w moich oczach”. 

 

Kształtowanie postaw akceptacji i integracji z osobami niepełnosprawnymi.  

Formy i sposoby realizacji: 

- piknik integracyjny, 

- pogadanki na godzinach wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

Angażowanie  rodziców i innych podmiotów środowiska lokalnego w działania 

podejmowane przez szkołę. Wspomaganie funkcji wychowawczej rodziny w 

kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych. 

Wymiana informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów pomiędzy 

rodzicami a nauczycielami. 

Formy i sposoby realizacji: 

-organizowanie spotkań z rodzicami,  

- stały kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny 

-organizowanie Dni otwartych  dla rodziców, 

- Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie relacji z rodzicami, 

- wspieranie rodziców w motywowaniu swoich dzieci do nauki szkolnej, a zwłaszcza do 

przygotowania się  do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu dojrzałości. 

-organizowanie spotkań z Radą Rodziców. 

-pomoc rodziców i uczestnictwo   w organizowaniu imprez szkolnych, wycieczek, 

-udział i pomoc w organizowaniu  Balu Gimnazjalnego, Balu Maturalnego, Dnia Licealisty i 

innych imprez szkolnych 

-udział przedstawicieli Rady Osiedla  w uroczystościach i imprezach szkolnych. 

-Współpraca z instytucjami     i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

miasta Płocka, 

- Pozyskiwanie funduszy od sponsorów    na potrzeby szkoły. 

Kształtowanie 

dojrzałości 

Uczenie znaczenia sfery uczuć w życiu człowieka. 

Formy i sposoby realizacji: 

W ciągu roku 

szkolnego 

Wychowawcy 

Nauczyciele języka 



 

psychoseksualnej 

uczniów  

-Realizacje tematyki wychowania seksualnego na lekcjach wychowania  do życia w 

rodzinie: 

-jakim językiem mówić o miłości, 

- praca nad szacunkiem do języka polskiego (eliminowanie wulgarnego języka i  

zachowania), 

- Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie relacji międzyludzkich (z przyjaciółmi, z 

rodziną). 

zgodnie z 

harmonogramem 

poszczególnych 

zajęć 

polskiego 

Nauczyciele WDŻ 

Formowanie do rozumienia piękna i wartości sfery erotyczno-seksualnej. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Realizacja tematyki na zajęciach z wychowawcą, zajęciach przedmiotowych z języka 

polskiego, WDŻ 

Podkreślanie związku sfery seksualnej z odpowiedzialnym rodzicielstwem. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Realizacja programu WDŻ. 

Promowanie idei 

szkoły, dbającej o 

bezpieczny rozwój 

swoich uczniów  

Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzeby podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej. 

Formy i sposoby realizacji: 

– analiza potrzeb dzieci, 

– pogadanki na godzinach wychowawczych na temat zainteresowań dzieci, 

– analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, orzeczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku zgodnie z 

harmonogramem 

działań 

wychowawcy i 

zespołu 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy 

Wychowawcy I SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

psychologiczno-

pedagogiczny 

Wychowawcy 

 

 

Realizowanie w szkole programów profilaktyki uzależnień od środków 

psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. 

Formy i sposoby realizacji: 

-Profilaktyka uzależnień – wg szkolnego programu profilaktyki: 

-Dyskusje na godzinie wychowawczej o nałogach i uzależnieniach oraz o tym, jak być 

asertywnym 

-lekcje wychowawcze prowadzone przez nauczycieli świetlicy, pedagogów, psychologa 

szkolnego, 

-spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, 

-spotkania ze specjalistami z PPP, 



 

-realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych rekomendowanych przez MEN. psychologiczno-

pedagogicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX, X, XI 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele policji, 

WORD, Straż Pożarna, 

Ratownicy Medyczni, 

Straż Miejska  

Wychowawcy klas I, 

opiekun SU 

Prowadzenie szkolnych programów zapobiegających niedostosowaniu społecznemu w 

tym profilaktyki agresji i przemocy. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Kontakty szkoły z domem rodzinnym, Wydz. Rodzinnym i Nieletnich Sądu 

Rejonowego, kuratorem sądowym. 

- Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego   i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną ucznia w 

przypadku zaniedbań ze strony rodziców (prawnych opiekunów), z tytułu niespełniania 

obowiązku szkolnego przez uczniów. 

- Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów stwarzających kłopoty 

wychowawcze w szkole. 

- Wspieranie uczniów mających trudną sytuację zdrowotną i rodzinną. 

- Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w szkole poprzez systematyczną 

opiekę (dyżury nauczycieli, ochrona, pogadanki    na temat bhp, monitoring wizyjny, 

patrole Straży Miejskiej itp.) 

 

Organizowanie programów i działań zawiązanych z profilaktyką zagrożeń w 

cyberprzestrzeni i współczesnych mediach. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Zajęcia z uczniami według harmonogramu, 

- Pogadanki podczas lekcji informatyki lekcji wychowawczych, 

- Szkolenia dla nauczycieli i rodziców. 

 

Dostarczanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, 

- Poznanie podstawowych znaków drogowych, 

- Organizowanie spotkań z policjantem z ruchu drogowego, 

- Organizowanie spotkań ze Strażą Miejską, 

- Edukacja dla bezpieczeństwa, 

- Udział w kampanii "Jesteś widoczny. Jesteś bezpieczny. Wyprawka dla 

pierwszoklasistów". 



 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

Zadania 

 

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialne osoby 

Zapewnienie 

uczniom 

pogłębionej 

wiedzy i 

umiejętności, 

dotyczących  

zdrowego trybu 

życia i zachowań 

prozdrowotnych  

Promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków higienicznych. 

Formy i sposoby realizacji: 

Zasady higieny i ich przestrzeganie warunkiem zachowania zdrowia psychofizycznego: 

-pogadanki na zajęciach z wychowawcą  i lekcjach przedmiotowych na temat zdrowego 

odżywiana, odpowiedniego ubioru, chorób zakaźnych. 

-Choroby XXI wieku, jak ich uniknąć. Propagowanie zdrowego stylu życia: 

-pogadanki na lekcjach biologii, zajęciach z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, 

- udział w programach edukacyjnych promujących zdrowy styl  życia, 

-spotkanie z pielęgniarką, lekarzem, 

-udział w konkursach pozaszkolnych, 

-udział w konkursach o tematyce zapobiegania HIV/AIDS, 

- profilaktyka chorób cywilizacyjnych np. otyłość, anoreksja, bulimia. 

- udział w programie "Śniadanie Daje Moc"  

- udział w "Programie dla Szkół" (Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole) 

- Korekcja wad i dysfunkcji rozwojowych dzieci 

- obserwacja,  

- rozmowa z rodzicami, 

- kierowanie do PPP i specjalistów, 

- udział w zajęciach wyrównawczych,  

- ćwiczenie z pedagogiem i psychologiem. 

Promowanie akcji szczepień przeciw COVID-19 wśród uczniów i ich rodziców 

Formy i sposoby realizacji: 

– Zapoznanie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w związku z COVID-19 - 

informowanie rodziców na zebraniach oraz poprzez dziennik, rozmowy z uczniami na 

godzinach wychowawczych, Przedstawienie informacji dotyczących szczepień przeciwko 

COVID-19, 

– -filmy edukacyjne na temat konieczności szczepień,. 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy 

Zespół psychologiczno-

pedagogiczny 

Nauczyciele W-f i WDŻ 

Nauczyciele I SP 



 

Wskazywanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Formy i sposoby realizacji: 

- zajęcia z wychowawcą, 

- zajęcia z nauczycielami wychowania fizycznego, 

-Propagowanie aktywności fizycznej, zachęta do uprawiania sportów zimowych, 

- Wycieczki survivalowe np Aktywny Dzień w Lidzbarki Warmińskim. 

 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 
Propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych. 

Formy i sposoby realizacji: 

- zajęcia planowane według harmonogramu na lekcjach wychowawczych, 

- pogadanki zorganizowane przez pielęgniarki szkolne oraz nauczycieli WDŻ. 

Promowanie 

aktywności 

sportowej 

uczniów i 

rodziców przez 

Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, promowanie aktywności na świeżym 

powietrzu. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych na terenie szkoły. 

- Udział uczniów w zawodach pozaszkolnych. 

- Udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych i rajdach turystycznych. 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele WF 

Wychowawcy 

 

 

 

OBSZAR ROZWOJU POZNAWCZEGO 

Zadania 

 

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialne osoby 

Pomoc w 

rozwijaniu i 

twórczym 

wykorzystaniu 

możliwości, 

predyspozycji 

poznawczych 

oraz talentów 

uczniów 

Przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów szkolnych. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Ogłoszenie listy konkursów i olimpiad w bieżący roku szkolnym, 

- informowanie uczniów podczas zajęć, rodziców poprzez dziennik, 

- prowadzenie kół przedmiotowych, 

- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych podczas dodatkowych zajęć, 

kół przedmiotowych. 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

Przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów końcowych. 

Formy i sposoby realizacji: 

- Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, 

- Zorganizowanie egzaminów i sprawdzianów próbnych. 

W ciągu całego 

roku zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 



 

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

Formy i sposoby realizacji: 

- diagnoza zdolności i predyspozycji 

- Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia 

- Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad uczniami uzdolnionymi 

- Przeprowadzanie psychotestów określających właściwy uczniowi typ percepcji – test 

inteligencji wielorakich Howarda Gardnera 

- Zapoznawanie uczniów z zasadami efektywnego uczenia się 

- Nauka planowania i organizowania własnego uczenia się 

- Nabywanie przez ucznia umiejętności zarządzania swoim czasem w sposób zrównoważony, 

uwzględniając obowiązki i czas dla  siebie 

- Motywowanie do własnych poszukiwań w obszarze nauki, kultury i sportu. 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

Specjaliści w Zespole 

Psychologiczno-

Pedagogicznym 

Budzenie 

ciekawości 

poznawczej 

ucznia  

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych (upowszechnianie czytelnictwa). 

Formy i sposoby realizacji: 

- Zajęcia z wychowawcą i na lekcji języka polskiego, 

- Udział klas 1-3 w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój 

czytelnictwa „Czytam z klasa”, 

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy 

Nauczyciele biblioteki 

Nauczyciele 

informatyki 

Kształtowanie umiejętności korzystania ze zróżnicowanych źródeł informacji. 

Formy i sposoby realizacji. 

- Rozwijanie umiejętności kreatywnego podejścia do na wszystkich zajęciach 

przedmiotowych i kołach zainteresowań. 

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. 

Formy i sposoby realizacji: 

Organizacja lekcji bibliotecznych 

Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji 

Wdrażanie do samokształcenia. 

Formy i sposoby realizacji: 

- przygotowywanie się uczniów do konkursów przedmiotowych podczas zajęć dodatkowych. 

 

Kształtowanie 

prawidłowej 

postawy wobec 

Zapobieganie nieuzasadnionym absencjom w szkole 

- Bieżący monitoring dziennika elektronicznego 

- Podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów z dłuższą nieobecnością 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

Wychowawcy 

Zespół psychologiczno-

pedagogiczny 



 

nauki  

i obowiązków 

szkolnych  

 

 

- Stały kontakt z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia szkolne 

- Diagnoza przyczyn nadmiernej absencji uczniów 

Wyrównywanie braków dydaktycznych uczniów 

Formy i sposoby realizacji: 

- Zorganizowanie zajęć wyrównawczych (tzw. covidowe), 

- Dyskusje na godzinie wychowawczej odnośnie walki ze stresem, 

- Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej (SU) uczniom, którzy mają trudności  w nauce. 

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Formy i sposoby realizacji: 

- Przestrzeganie przez nauczycieli  zaleceń zawartych w  opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez PPP.   

- Objęcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

- Współpraca z  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,  w tym  

specjalistycznymi.  

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Stwarzanie 

warunków 

sprzyjających 

kształtowaniu i 

osiąganiu 

realnych 

planów 

życiowych 

przez młodzież 

oraz dojrzałości 

do wyboru ról 

życiowych i 

zawodowych 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

Formy i sposoby realizacji: 

-Zajęcia z doradcą zawodowym według planu, 

- Zajęcia z wychowawcami, 

-Realizacja projektów i programów ogłaszanych przez platformy edukacyjno-informacyjne oraz 

instytucje pozaszkolne. 

Cały rok 

szkolny 

Doradca zawodowy 

Wychowawcy 

Kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, 

kreatywności, wytrwałości, dokładności, obowiązkowości itp. 

Formy i sposoby realizacji: 

-Tematyka zajęć z doradcą zawodowym według planu, 

-Pogadanki z uczniami podczas zajęć, zgodnie z tematyką lekcji, 

-Klasy I-VI szkoły podstawowej – orientacja zawodowa. Zajęcia realizowane w trakcie 

kształcenia ogólnego, 

- Klasy VII-VIII szkoły podstawowej – specjalistyczne zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w 

trakcie kształcenia ogólnego, 

- Klasy licealne – zajęcia specjalistyczne z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane 

 z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w trakcie kształcenia ogólnego. 



 

zdobywanie umiejętności samooceny i autoanalizy 

-Prowadzenie diagnostyki na zajęciach z doradcą zawodowym oraz porady i konsultacje 

indywidualne dla uczniów i rodziców. 

 

 

 



 

 

3.WYKAZ PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

REALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 
3.1. Programy rekomendowane i realizowane przez zewnętrzne podmioty 

 
„Cukierki” - program wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I szkoły 

podstawowej.  Program ma charakter uprzedzający, oparty na bajce profilaktycznej. Celem 

programu jest dostarczenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postaw dystansu w relacjach                 

z osobami nieznajomymi.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 
„Beztroskie zwierzątka” - program z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów klas II 

szkoły podstawowej. Program prowadzony jest w oparciu o wybrane tematycznie kreskówki 

odwołujące się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Celem programu jest 

dostarczenie dzieciom podstawowych informacji na temat substancji psychoaktywnych                

w powiązaniu z korzystaniem z Internetu i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postaw 

dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi zarówno w świecie rzeczywistym jak                         

i w kontaktach wirtualnych.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

 „Tajemnica zaginionej skarbonki” - program z zakresu profilaktyki uniwersalnej                       

dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Program oparty jest na animowanym filmie 

,,Tajemnica zaginionej skarbonki”. Celem programu jest dostarczenie dzieciom podstawowych 

informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, nauka zachowań 

asertywnych, kształtowanie umiejętności troski o własne zdrowie  i bezpieczeństwo oraz więzi 

z innymi ludźmi.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

,,Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” – program uniwersalnej 

profilaktyki alkoholowej dla uczniów klas V szkoły podstawowej. Program składa się                   

z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany jest w konwencji nauki poprzez 

zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu są cztery 

zeszyty komiksowe. W ramach zajęć w domu dzieci wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. 

„domowe drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych 

zeszytów. Każdy z nich zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla 

„domowych drużyn” oraz krótkie porady przeznaczone dla rodziców. Bohaterami komiksów 

są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelują wśród uczniów pożądane zachowania                

i postawy. Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorzy: nauczyciele 

 

„Fantastyczne możliwości”- program uniwersalnej profilaktyki alkoholowej dla uczniów 

klasy  VII szkoły podstawowej.  Program ,,Fantastyczne możliwości" (FM) jest adaptacją 

amerykańskiego programu Amazaing Alternatives. Podstawą do stworzenia projektu stały się 

uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne 

substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących 

związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą 



 

oraz środowiskiem lokalnym. Według założeń teorii społecznego uczenia używanie substancji 

psychoaktywnych jest społecznie wyuczonym zachowaniem, które kształtuje się i umacnia na 

skutek obserwacji i naśladowania zachowania innych osób. Naśladowanie atrakcyjnych 

modeli, jakimi w dzieciństwie są przede wszystkim rodzice, znaczący rówieśnicy, a także 

osoby z życia publicznego, jest dla dziecka a później nastolatka źródłem pozytywnych 

wzmocnień. Tak więc to, w jaki sposób zachowują się osoby ważne dla młodego człowieka 

może stać się zarówno czynnikiem ryzyka, jak i czynnikiem chroniącym przed 

podejmowaniem niepożądanych zachowań. W związku z tym w programie zastosowano 

strategię profilaktyczną, polegająca na rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

„Jestem sobą” – program z poziomu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów klasy VII szkoły 

podstawowej. Głównym celem programu jest uświadomienie przez ucznia potrzeby 

samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej zaspakajania, które promowałyby 

działania związane ze zdrowym stylem życia. Program ma za zadanie przybliżenie 

uczestnikom wizerunku własnej osoby, zaakceptowania siebie takiego, jakim się jest oraz 

zmotywowanie do stałego zajmowania się własnym rozwojem.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

„TAK czy NIE" - program profilaktyki uzależnień, z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 

skierowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Głównymi celami programu są: 

dostarczanie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie                   

w rodzinie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci; autodiagnoza dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym i uzyskanie możliwości pomocy                         

w specjalistycznych ośrodkach itd.; kształtowanie postaw, sprzyjających podejmowaniu 

racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających, jak również 

zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych 

praw.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

 „Twoje życie – Twój wybór. Dopalacze - zagrożenie współczesnego świata" - program              

z poziomu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego .                    

Cele programu: dostarczenie informacji na temat powodów sięgania przez młodzież po 

narkotyki, dopalacze, wpływu środków odurzających oraz ich działanie na organizm 

człowieka, przekazanie informacji o konsekwencjach zażywania tych środków w aspekcie 

zdrowotnym, społecznym, moralnym i prawnym, wyjaśnienie mechanizmów uzależnienia, 

uświadomienie wartości zdrowego życia oraz potrzeby troszczenia się o siebie. 

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

,,Gra emocji” - program z poziomu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów klas II liceum  

ogólnokształcącego. Cele programu: wzrost poziomu wiedzy w zakresie zjawiska nałogowego 

korzystania z gier komputerowych w korelacji z używaniem substancji, psychoaktywnych, 

uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystania z płatnych opcji gier on-line, 

modyfikacja przekonań normatywnych i postaw dotyczących używania narkotyków  

i dopalaczy w przeniesieniu na korzystanie z gier komputerowych, gier  w systemie on-line 

oraz gier losowych.  

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

 

 

 



 

 

„Korekta" - program z zakresu profilaktyki alkoholowej, skierowany do młodzieży III klas 

liceum ogólnokształcącego. Celem programu jest między innymi zmniejszenie tendencji do 

ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę, identyfikacja problemu 

alkoholowego u niektórych uczestników oraz zmniejszenie skali przemocy wewnątrz grup, 

większa akceptacja ograniczeń prawnych, uregulowań ustawowych związanych z alkoholem. 

Realizatorzy: Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL, Płock. 

 

3.2. Programy rekomendowane i realizowane przez Zespół Szkół nr 5  

w Płocku 

 
,,Nie dla przemocy" - program skierowany do uczniów klasy VII szkoły podstawowej  

w ramach profilaktyki agresji i przemocy, w tym w rodzinie. Cykl warsztatów kształtujących  

u uczniów umiejętności radzenia sobie z emocjami i adekwatnego reagowania na przejawy 

agresji. 

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna nr 2 w Płocku.  

 

,,Mamo! Tato! Pomóż mi osiągnąć sukces” – profilaktyka trudności wychowawczych: 

rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, wskazanie  

i uświadomienie rodzicom przyczyn niepowodzeń i możliwości pracy terapeutycznej. 

Odbiorcy – uczniowie klas II  szkoły podstawowej, ich rodzice, nauczyciele.  

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna nr 2 w Płocku. 

 

,,Odpowiedzialność prawna nieletnich” – spotkania uczniów klasy VII szkoły podstawowej 

ze strażnikami miejskimi. Celem spotkań jest zapoznanie młodzieży z przepisami prawnymi, 

dotyczącymi nieletnich, a także z kompetencjami Straży Miejskiej. Zapoznają uczniów  

z konsekwencjami czynów popełnionych przez nieletnich: wandalizm, wagary, bójki, 

wyłudzenia, kradzieże, szantaż, zastraszanie, prześladowanie a także wyjaśniają pojęcia takie 

jak wykroczenie, przestępstwo, kara, kurator, nadzór, zatrzymanie.  

Realizatorzy: Zespół Profilaktyki i Komunikacji Miejskiej, Straż Miejska w Płocku. 

 

3.3. Działania profilaktyczne realizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół  

nr 5 w Płocku skierowane do uczniów 
 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł" - ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki 

uzależnień. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia 

oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy 

szczególnie wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Kampania prowadzona jest w różnych formach: warsztaty, pogadanki, spotkania z młodzieżą, 

organizacja konkursów i zawodów sportowych. 

Realizatorzy: wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi. 

 

,,Trzymaj formę" – ogólnopolski program edukacyjny,  którego celem jest edukacja  

w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 

rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia oraz prawidłowego sposobu odżywiania. 

Realizatorzy: nauczyciel wychowania fizycznego.  

 

„Zdrowe piersi są ok” – program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi. Celem 

programu jest kształtowanie wśród uczennic klas licealnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania 



 

o nie, budowanie świadomości dotyczącej troski o zdrowe piersi, także wśród osób z ich 

najbliższego otoczenia.  

Realizatorzy: nauczyciele biologii we współpracy z Sanepid-em w Płocku. 

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość” – program edukacyjny, skierowany do uczniów klas 

licealnych, którego celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.  

Realizatorzy: nauczyciel wspomagający we współpracy z Sanepid-em w Płocku 

 

,,Wybierz życie - pierwszy krok” - program edukacyjny z zakresu profilaktyki raka szyjki 

macicy, adresowany do uczniów klas licealnych. Celem programu jest stworzenie 

świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i jego konsekwencji.  

Realizatorzy: nauczyciele biologii we współpracy z Sanepid-em w Płocku. 

 

,,Znamię! Znam je?” – program edukacyjny skierowany do uczniów klas licealnych, jego 

głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, 

pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną 

przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry.  

Realizatorzy: nauczyciele biologii we współpracy z Sanepid-em w Płocku. 

 

3.4. Działania profilaktyczne realizowane przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku 

skierowane do  rodziców 

 

3.5. Szkolenia dla nauczycieli  

 
Szkolenia w ramach WDN – w obszarze wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. 

 

4. ALGORYTM POSTĘPOWANIA  PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ  

I DEMORALIZACJĄ 
 

4.1. Zarządzanie kryzysem w szkole 

 

1. Schemat reagowania na różne zdarzenia kryzysowe 

Okres przed kryzysem – działania uprzedzające; 

Okres kryzysu i bezpośrednio po kryzysie – działania interwencyjne; 

Później – działania naprawcze. 

 

Działania uprzedzające: 

1. zebranie informacji o skali zjawisk mających wpływ na powstanie kryzysu, 

2. poznanie dostępnej infrastruktury pomocy, 

3. poznanie skutecznych i dostępnych form pomocy, 

4. opracowanie planów kryzysowych i działań wg algorytmów, 



 

5. uzgodnienie planów kryzysowych z poszczególnymi służbami (policją, strażą pożarną, 

Centrum Interwencji Kryzysowej), 

6. rozpoznanie potrzeb szkoleniowych kadry, 

7. przeszkolenie i ćwiczenia w zakresie stosowania procedur, działań wynikających  

z planów kryzysowych, 

8. wizualizowanie procedur, planów (plakaty, ulotki, skrypty). 

 

Działania interwencyjne: 

1. ochrona, kierowanie, łączenie (zasada działania w krytycznych momentach polegająca 

na budowaniu podtrzymującej więzi z poszkodowanymi), 

2. powiadomienie organów nadrzędnych, 

3. gromadzenie informacji o zdarzeniu, wstępna diagnoza, 

4. koordynowanie napływających informacji, 

5. inwentaryzacja problemów, 

6. szacowanie priorytetów, nadawanie rangi, 

7. ocena potrzeb, 

8. informowanie, 

9. doraźna pomoc psychologiczna. 

 

Działania naprawcze: 

1. koordynacja współpracy z innymi zaangażowanymi w działania instytucje, 

2. ocena potrzeb, 

3. opracowanie programów poradnictwa kryzysowego adresowanego do poszczególnych 

grup (uczniów, rodziców, nauczycieli), 

4. koordynacja pracy osób zaangażowanych w pomaganie poszkodowanym, w tym: 

5. rozdzielanie zadań, 

6. monitorowanie stresu, 

7. budowanie powiązań, 

8. gromadzenie i udostępnianie materiałów, 

9. stałe gromadzenie informacji o efektywności działań, 

10. debriefing (spotkanie o ustalonej strukturze, którego celem jest wymiana doświadczeń 

związanych ze zdarzeniem, radzenie sobie ze skutkami zdarzenia), 

11. kierowanie do specjalistów. 

 

2. Realizatorzy działań kryzysowych 

 
Placówki wsparcia ogólnego 

Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Płocku, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Rzecznik Praw Dziecka, in.: 

wsparcie w działaniach kryzysowych wg  kompetencji: 

 nadzór merytoryczny, 



 

 badanie, monitorowanie skuteczności, 

 edukacja, 

 organizowanie treningów, 

 koordynowanie wsparcia specjalistycznego. 

 

 Placówki  wsparcia  specjalistycznego  

     Centra Interwencji Kryzysowej,  placówki  pomocy  społecznej,  ZOZ-y, lecznictwo 

uzależnień, placówki socjoterapeutyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne):  wsparcie  

w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych, sytuacji kryzysowych, 

podejmowanie działań prewencyjnych i badań przesiewowych na różnych etapach działania. 

 

 Szkoła  - obszar działań wewnątrzszkolnych: 

 powołanie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa; 

 opracowanie lub adaptacja znanych procedur na wypadek konkretnych zdarzeń; 

 omówienie poszczególnych procedur w ramach innych zespołów szkolnych, np. 

wychowawczego; 

 podejmowanie   działań   interwencyjnych   przez   wychowawców,   nauczycieli,   

pedagogów, 

 psychologów - niezwłoczne reagowanie na krytyczne zdarzenia wychowawcze; 

 zwracanie się po pomoc i interwencję do instytucji wymiaru sprawiedliwości, policji, 

 straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego (wg kompetencji służb); 

 podejmowanie współpracy z placówkami wsparcia ogólnego i specjalistycznego; 

 organizowanie szkolnych form pomocy i wsparcia (np. udzielanie konsultacji 

pedagogicznych), 

 zajęć socjoterapeutycznych, in. 

 

Sekretariat szkoły: 

 zawiadamianie Koordynatora do spraw bezpieczeństwa, 

  kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji 

 o topografii placówki. 

 

Pedagog, psycholog: 

 koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie 

zapotrzebowania wsparcia w tym zakresie, 

 stałe udzielanie informacji - informacja jest podstawową formą pomocy w sytuacji 

krytycznej, 

 pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami, 

 kontaktowanie się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad uczniami, 

 prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy, 

 informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności udzielania pomocy 



 

 i zachęcanie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą, 

 pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na 

zdarzenie kryzysowe, 

 pomoc pracownikom szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie 

kryzysowe specyficznych cechach sytuacji. 

 

Pielęgniarka: 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 zgłaszanie potrzeb pomocy medycznej (wg oceny zagrożenia życia, zdrowia), 

 aranżowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali, 

 udzielanie uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą 

incydent, 

 przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji, poszkodowanych. 

 

Wychowawca, inni nauczyciele: 

 powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to właściwe), 

 niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów, potrzebujących porady, pomocy i zawiadomienie 

o tym psychologa, pedagoga lub specjalisty wspierającego szkołę, 

 towarzyszenie uczniom szczególnie pobudzonym do miejsca udzielania pomocy, 

 późniejsze monitorowanie stanu uczniów, 

 towarzyszenie uczniom rannym, chorym, 

 angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne lub pożądane formy aktywności  

(w zależności od rodzaju zdarzenia), 

 zmniejszanie dolegliwości skutków (w okresie po zdarzeniu). 

 

3. Przebieg działań interwencyjnych 

 

Oszacuj zdarzenie 

a. ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia, 

b. pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był 

świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło). 

 

Wezwij pomoc 

a. w uzasadnionych sytuacjach - zadzwoń na Policję (997, 112), straż pożarną 

(998,112), pogotowie ratunkowe (999, 112), Straż Miejską (986, 112), 

b. rozpocznij realizację szkolnych procedur: ewakuacji, przeciwpożarowej,  bombowej, 

inne (w zależności od zdarzenia), 

c. wezwij Zespół Wychowawczy, 

d. w uzasadnionych sytuacjach - wezwij placówkę wsparcia (np. Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Interwencji Kryzysowej). 

 



 

Chroń, zawiadamiaj 

a. zawiadom przez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel szkoły,  

b. chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo,  

c. podejmij działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi. 

 

Zabezpiecz budynek, teren i kieruj (w zależności od rodzaju zdarzenia)  

a. upewnij się, że wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni,  

b. zarządź zamknięcie drzwi wejściowych, 

c. zamknij drzwi wewnętrzne tam, gdzie to możliwe, 

d. bądź w kontakcie z personelem szkoły, aby monitorować sytuację,  

e. łagodnie kieruj uczestnikami zdarzeń. 

 

Czekaj na służby interweniujące 

a. na bieżąco zawiadamiaj jednostkę policji/straży pożarnej o przebiegu zdarzeń,  

monituj o zmianach, 

b. zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe, 

c. idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją i czekaj na wezwaną służbę,  

d. zbierz kluczowe informacje, niezbędne do dalszych działań. 

 

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

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd bądź przejawia inne zachowania, świadczące o demoralizacji, pracownik 

szkoły powinien podjąć następujące działania: 

 

1. Przekazać uzyskaną  informację wychowawcy klasy. 

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

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

 im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś wzywa bezwzględnie do szczegółowego 

nadzoru nad dzieckiem.  

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

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds.  nieletnich). 

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

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

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

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

4.2. Szczegółowe algorytmy postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 



 

1. Postępowanie wobec ucznia, korzystającego z wyrobów tytoniowych  

w budynku szkolnym, na terenie kompleksu szkolnego i w pobliżu szkoły  

(w tym e-papierosów) 
 

1. Pracownik szkoły, który zauważy palącego ucznia, wzywa go do zaprzestania palenia. 

Powiadamia o tym fakcie wychowawcę ucznia lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca/pedagog szkolny przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, który 

poniesie konsekwencje, wynikające z zapisów w dokumentach szkolnych. Powiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich  do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

 

2. Postępowanie w sytuacji, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń, będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków/środków psychoaktywnych 
 

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

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków/środków psychoaktywnych, powinien 

podjąć następujące działania: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia                   

go samego – stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie, ani zdrowie.  

3. Sam bądź za pośrednictwem innego pracownika szkoły kieruje ucznia do pielęgniarki 

szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy 

medycznej, w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia (prawnych opiekunów), 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go                         

do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, 

a uczeń jest  agresywny bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 

0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) policja 

ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O 

 fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny, 

jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

8. Członek zespołu psychologiczno-pedagogicznego przeprowadza rozmowę                                    

z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka i wspólnie podejmowane są decyzje                        

o dalszym monitoringu zachowania ucznia na terenie szkoły oraz w domu.  

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

pod wpływem alkoholu lub narkotyków/środków psychoaktywnych na terenie szkoły,  



 

to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Specjalistę ds. nieletnich KMP  

w Płocku oraz  Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

10. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania ucznia pod kątem obecności środka 

odurzającego w organizmie na terenie szkoły, jeżeli rodzic wyrazi na to pisemną zgodę lub 

będzie obecny podczas badania. 

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

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

12. Osoba prowadząca interwencję sporządza  notatkę ze zdarzenia, która pozostaje  

w dokumentacji koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

3. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk/środek psychoaktywny 

 

W przypadku, gdy pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk/substancję psychoaktywną, powinien podjąć 

następujące działania: 
 

1. Pracownik szkoły powiadamia pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły o podejrzeniu 

posiadania przez ucznia substancji przypominającej narkotyk/substancję 

psychoaktywną. 

2.  W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) prosi, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni  

(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją. Nie wolno samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie                 

policji. 

3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania pracownikowi szkoły 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję 

i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, pracownik szkoły po odpowiednim 

zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

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

6. Całe zdarzenie należy udokumentować, sporządzając możliwie dokładną notatkę  

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

4. Postępowanie w sytuacji, gdy na terenie szkoły znajduje się substancja 

przypominająca wyglądem narkotyk /środek psychoaktywny 

 



 

W przypadku, gdy pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk/środek psychoaktywny powinien podjąć 

następujące działania: 

1. Pracownik szkoły, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji. Próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe 

w zakresie działań pedagogicznych).  

2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.  

4. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje, 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

5. Posiadanie, nakłanianie, handel lub udzielanie środka 

narkotycznego/substancji psychoaktywnej 

 

1. Wyżej wymienione czyny,  ujęte w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 

lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, są zabronione prawem i ścigane z urzędu. 

2. W przypadku ich zaistnienia na terenie szkoły należy obligatoryjnie powiadomić policję 

- Sekcję Kryminalną KMP tel. 266-15-62 lub Sekcję Prewencji KMP tel. 266-16-30   

(ds. nieletnich) lub tel. 266-15-41 (ds. prewencji kryminalnej). 

 

6. Postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

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

lub pedagogowi  szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

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

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

nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

 z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 

noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

7. Osoba prowadząca działania zobowiązana jest do sporządzenia notatki służbowej. 

Uprawnienia nieletniego sprawcy czynu karalnego, to: 

• prawo do składania wyjaśnień, 

• odmowa składania wyjaśnień lub odmowa odpowiedzi na pytania,  

• złożenie przed Policją wyjaśnień na piśmie w przypadku, gdy nieletni będzie 

wolał opisać zdarzenie niż o nim mówić, 

• korzystanie z pomocy obrońcy, 

• składanie wniosków o dokonanie czynności w postępowaniu,  

• złożenie zażalenia na czynności naruszające jego prawa, 



 

• żądanie przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy, którego 

niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania, 

• wystąpienie z inicjatywą o przeprowadzenie mediacji. 

 

Obowiązki nieletniego sprawcy czynu karalnego, to (min.):  

• poddanie się oględzinom zewnętrznym ciała lub innym badaniom 

niepołączonym z naruszeniem integralności ciała, 

• poddanie się czynnościom fotografowania i daktyloskopowania, 

• poddanie się niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym  

i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego 

ciele (z wyjątkiem chirurgicznych) pod warunkiem, że dokonane są przez 

uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy 

lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu nieletniego, a  przeprowadzenie  ich jest 

nieodzowne. W szczególności nieletni obowiązany jest przy zachowaniu tych 

warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, 

• stawiennictwo na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz 

zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie miejsca 

zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni (o czym należy 

nieletniego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu). W razie nie 

usprawiedliwionego niestawiennictwa nieletniego sprawcy czynu karalnego można 

go zatrzymać i doprowadzić przymusowo. 

 

7. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

1) Udzielenie pierwszej pomocy  (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3) Powiadomienie rodziców ucznia (opiekunów prawnych). 

4) Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku uszkodzenia ciała ważne jest badanie lekarskie stwierdzające stopień naruszenia 

czynności ciała. O ile lekarz stwierdzi naruszenie czynności ciała powyżej siedmiu dni,  

to czyn ścigany jest z urzędu, gdy naruszenie czynności ciała trwa poniżej siedmiu dni, to czyn 

ścigany jest z oskarżenia prywatnego. Każde zgłoszenie powoduje wszczęcie postępowania. 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył  

17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję  

(art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

 

8. Postępowanie w przypadku gróźb 

 Ustalić pokrzywdzonego. 



 

 Powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych. 

 W przypadku gróźb, czyn ścigany jest na wniosek pokrzywdzonego, (jeżeli pokrzywdzony jest 

nieletni wniosek na ściganie w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny). 

 

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia mienia 

 W przypadku uszkodzenia mienia istotna jest jego wartość. Gdy wartość rzeczy nie 

przekracza 500 zł, czyn jest wykroczeniem; gdy wartość przekracza 500 zł, wówczas  czyn 

jest przestępstwem. 

Konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przez przedstawiciela 

szkoły, jeżeli uszkodzenie dotyczy mienia szkoły lub rodzica w przypadku, gdy uszkodzenie 

dotyczy mienia nieletniego. 
 

Policjantom, wykonującym czynności służbowe, przysługują między innymi 

uprawnienia do: legitymowania osób; ujęcia nieletniego; kontroli osobistej; przeglądania 

zawartości bagażu. Ponadto policja, wykonując czynności w stosunku do nieletniego 

sprawcy czynu karalnego, ma prawo do: przeszukania; zatrzymania; przesłuchania. 

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

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych  

do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.  

 

10.  Metody współpracy szkoły z policją oraz strażą miejską 

Szkoła, policja, straż miejska utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie pracy 

profilaktyczno-wychowawczej. Wspólnie ustalają wzajemne zasady kontaktu,  by móc na 

bieżąco wymieniać informacje rozwiązywać problemy związane  z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

W ramach współpracy policji, straży miejskiej ze szkołą organizuje się: 

 Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

 Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów, m. in. na temat  

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

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

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. 

 Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży. 

 Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

 Wspólny - szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 



 

 

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

procedurach, albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę  

w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, 

wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi                         

lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

Straż Miejska zajmuje się m.in.: ochroną spokoju i porządku w miejscach 

publicznych, kontrolą ruchu drogowego, współdziałaniem w akcjach związanych z 

ratowaniem życia, usuwaniem skutków klęsk, zabezpieczaniem miejsc przestępstw, 

katastrof, innych tego typu zdarzeń. Straż miejska, jako jednostka organizacyjna miasta, ze 

szczególną powagą traktuje obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

placówek oświatowych. Skuteczność przedsięwzięć zależy w dużej mierze od działań 

profilaktycznych na rzecz zapobiegania i zwalczania naruszeń prawa i leżących u ich 

podłoża zjawisk patologicznych. Funkcjonariusze pracują z dziećmi oraz młodzieżą  

w różnych placówkach: oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych. Spotykają się 

z nimi także na festynach, koloniach i obozach. W trakcie tych spotkań mówią o potrzebie 

przestrzegania przepisów prawa, tłumaczą zbieżność norm moralnych i prawnych, 

ostrzegają przed zagrożeniami, a także szczegółowo tłumaczą sens istnienia nakazów, 

zakazów i obowiązków prawnych. Rejon takiej placówki staje się także ich rejonem 

służbowym, w którym podejmują interwencje wobec sprawców przestępstw i wykroczeń. 

Sankcje stosowane wobec młodzieży to najczęściej: rozmowa w obecności dyrektora  

i pedagoga, obowiązek wykonania plakatu lub gazetki szkolnej o tematyce profilaktycznej, 

czy wreszcie stawienie się w komendzie Straży Miejskiej na rozmowę  w obecności 

rodziców. Możliwe jest również skierowanie wniosku o ukaranie   do Wydziału 

odpowiedniego Sądu Rejonowego, Sądu Rodzinnego oraz Prokuratury. 

W sytuacji, gdy dziecko popełnia czyn karalny (przestępstwo, wykroczenie), podejmuje się 

czynności, na które składa się: 

■ przyjazd patrolu SM; 

■ ustalenie danych osobowych; 

■ doprowadzenie i przekazanie nieletniego do najbliższe j jednostki Policji  

z notatką służbową wraz z wyznaczonym pracownikiem szkoły; 

■ powiadomienie o zdarzeniu Rzecznika SM. 

W sytuacji, gdy dziecko jest pod wpływem środków odurzających, podejmuje się czynności, 

na które składa się: 

■ przyjazd patrolu SM; 

■ zebranie podstawowego wywiadu od dziecka, danych osobowych; 

■ powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, rodziców (prawnych opiekunów);  

■ zawiadomienie pogotowia ratunkowego i przekazanie dziecka pod opiekę 

lekarza (lekarz wystawić musi zaświadczenie, czy dziecko jest zdrowe), odwiezienie 

małoletniego do domu pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) przez 

funkcjonariuszy wraz z wyznaczonym pracownikiem szkoły albo przez lekarza do 

szpitala. W takich przypadkach zawsze wzywana jest karetka pogotowia. Następuje też 

sporządzenie notatki służbowej dla Referatu Profilaktyki w celu powiadomienia Sądu 

Rodzinnego dla Nieletnich. 



 

W sytuacji, gdy dziecko jest pod wpływem alkoholu, podejmuje się czynności, na które 

składa się: 

■ przyjazd patrolu SM; 

■ zebranie podstawowego wywiadu od dziecka, danych osobowych; 

■ powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, prawnych opiekunów, rodziców;  

■ zawiadomienie pogotowia ratunkowego i przekazanie dziecka pod opiekę 

lekarza (lekarz  musi  wystawić  zaświadczenie,   czy  dziecko jest  zdrowe),   

odwiezienie małoletniego   do   domu   pod   opiekę   rodziców (prawnych   

opiekunów)   przez funkcjonariuszy wraz z wyznaczonym pracownikiem szkoły lub 

przez lekarza do szpitala; 

■ odwiezienie do Izby Wytrzeźwień w celu dokonania badania lekarskiego, 

stanu ogólnego oraz zawartości alkoholu we krwi; pozostawienie małoletniego  

w Izbie Wytrzeźwień - do momentu wytrzeźwienia, dziecko odbierają rodzice (Izba 

Wytrzeźwień ma obowiązek powiadomić Sąd Rodzinny oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zdarzeniu. Następuje też sporządzenie notatki służbowej dla Referatu 

Profilaktyki w celu przesłania informacji o zdarzeniu do Sądu Rodzinnego dla 

Nieletnich). 

 

11. Procedura postępowania z uczniami wagarującymi 

Interwencja wychowawcy 

1. Rozmowa z uczniem. 

2.  Rozmowa z rodzicami. 

3. Założenie zeszytu obecności (na każdej lekcji nauczyciel podpisuje obecność ucznia). 

4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia (1 raz w tygodniu spotkania 

indywidualne lub kontakt telefoniczny). 

5.  W przypadku trudności skontaktowania się z rodzicami, pisemne wezwanie rodziców                    

do szkoły. 

6. Skierowanie ucznia do pedagoga szkolnego. 

7. Skierowanie ucznia do psychologa szkolnego. 

8. Powiadomienie dyrekcji szkoły. 

 

Interwencja pedagoga lub psychologa szkolnego 

1. Rozmowa z uczniem. 

2. Rozmowa z rodzicami. 

3. Ustalenie przyczyn nieobecności ucznia w szkole. 

4. Motywowanie ucznia do podjęcia nauki szkolnej. 

5. Poinformowanie o konsekwencjach prawnych nieobecności dziecka w szkole. 

6. Przygotowanie wniosków do sądu o nadzór kuratorski - do wglądu dla rodziców. 

7. Skierowanie sprawy do sądu rodzinnego ze względu na niedopełnienie obowiązków 

szkolnych przez ucznia. 

W działaniach zmierzających do zapobiegania opuszczania zajęć szkolnych bez 

usprawiedliwienia ważna jest współpraca i podjęcie działań przede wszystkim ze strony 

wychowawcy, wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia, rodziców ucznia oraz 

pedagoga i psychologa szkolnego. 



 

 

12.  Zamach samobójczy ucznia 

 

Działania uprzedzające: 

1. omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej, 

2. upowszechnienie   procedur   przewidywania   zamachów   samobójczych   (np.   

list sprawdzających), 

3. omówienie problematyki w ramach Zespołu Wychowawczego, 

4. monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy 

ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji, 

5. dokonywanie badań przesiewowych ( w zależności od potrzeb) pod kątem np.: 

depresji, niedawnych doświadczeń urazowych, przemocy, nadużyć, gwałtu, 

przeżywanej żałoby. 

 

Działania interwencyjne: 

1.  ustal  wszystko, co możliwe, potwierdź rodzaj zdarzenia, 

2.   nie pozostawiaj ucznia samego, 

3.  bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce, 

4.   zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia, 

5.   wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż), jeśli potrzeba, 

6.  zadbaj, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie, 

7.  towarzysz uczniowi - jesteś dla niego ważny, 

8.  powiadom Dyrekcję Szkoły - Dyrekcja zawiadamia Wydział Edukacji 

 i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Płocku, 

9. dokonaj szybkiej oceny dalszych zagrożeń, np. wg klucza: 

 zawiadom wychowawcę i członków Zespołu 

Wychowawczego, poinformuj o wynikach swojej oceny 

sytuacji (ryzyka), 

 powiadom rodziców (opiekunów prawnych), 

 dokonaj wyboru priorytetów działania uzależniając działania            

od oceny sytuacji, 

 ustal strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów, 

 chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami 

traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.). 

 

Działania naprawcze: 

1. dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana 

osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi, 

2. bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

lub placówką opieki zdrowotnej, 

3. podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, 

zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi. 



 

 

13. Sposób reagowania - żałoba po śmierci ucznia (uwaga: z wyjątkiem 

śmierci samobójczej) 

 

Działania uprzedzające: 

1. omówienie procedury postępowania w Zespole Wychowawczym,  

2. omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu 

pourazowego na forum Rady Pedagogicznej. 

 

Działania interwencyjne: 

1. omówienie procedury postępowania w Zespole Wychowawczym,  

2. omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu 

pourazowego na forum Rady Pedagogicznej. 

 

Działania naprawcze: 

1. oceń potrzeby - monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem  

reakcji  stresu pourazowego,  zwróć uwagę  na uczniów,  u których  stwierdzasz 

szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji, 

2. skonsultuj sytuację z pedagogiem/psychologiem szkolnym lub specjalistą  

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

3. zorganizuj   debriefing (gdy   tak   ustalono   po   konsultacji z 

pedagogiem/psychologiem), 

 

Debriefing - spotkanie, które ma swoją ustaloną strukturę, przebieg. Jego celem jest wymiana 

doświadczeń związanych ze zdarzeniem, normalizacja doświadczeń wszystkich uczestników, 

mobilizacja indywidualnych zasobów radzenia sobie ze skutkami zdarzenia, udzielanie 

informacji o dalszych planach,  działaniach, konsekwencjach, a także monitorowanie  stanu 

emocjonalnego poszkodowanych. 

4. ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego, kieruj  do instytucji 

pomocowych. 

 

Sposób reagowania - konieczność zawiadomienia o śmierci ucznia 

Otrzymanie wiadomości, że osoba bliska stała się ofiarą katastrofy, wypadku 

samochodowego, zabójstwa czy samobójstwa jest „ciosem" psychologicznym dla bliskich. 

Rodzina i przyjaciele mogą wręcz utożsamiać się z cierpieniem, jakiego doświadczyła 

ofiara. Najbardziej drastycznym przeżyciem jest śmierć dzieci, które naturalnie nie 

powinny odchodzić przed osobami dorosłymi. Wszystkie reakcje typowe dla żałoby są,  

w przypadku rodziców, którzy stracili dziecko, wyjątkowo silne i długo trwające. 

Zwłaszcza gniew, zgorzkniałość i samoobwinianie, poczucie winy. Powstaje pytanie, 

na kim spoczywa obowiązek informowania o śmierci? Nie ma tutaj jednej prostej 

odpowiedzi. Biorąc pod uwagę doświadczenia służb mundurowych możemy 

stwierdzić, że w tych instytucjach o śmierci żołnierza lub policjanta powiadamia 

przełożony, np. dowódca, naczelnik, komendant. Jest to ważne z punktu widzenia nie 

tylko wizerunku organizacji, ale również stanowi zapewnienie, że przekazywana 



 

wiadomość jest wiarygodna i sprawdzona. Wydaje się naturalne, że o śmierci ucznia lub 

nauczyciela, która miała miejsce na terenie szkoły lub w związku z zajęciami 

szkolnymi, wycieczkami, koloniami itp. powinien poinformować rodzinę dyrektor 

szkoły lub osoba upoważniona (jednak musi ona bezpośrednio kojarzyć się  

z administracją szkolną). Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy jest na to czas. Pozostałe 

przypadki pozostają w gestii policji, lekarzy, psychologów itp. Nie każdy czuje się na 

siłach do konfrontacji z niekiedy ekstremalnymi emocjami przezywanymi przez rodzinę, 

która doświadczyła śmierci np. dziecka. Wówczas trzeba poprosić psychologa lub 

pedagoga, aby przejął na siebie to zadanie. 

 Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz. Należy 

unikać powiadamiania za pomocą telefonu lub poczty, jeśli jest to tylko możliwe.  

 Powinno się odbywać w mieszkaniu, nigdy na klatce, w progu drzwi. 

 Prawidłowe powiadamianie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

 dostarczyć niezbędne informacje, 

 udzielić pierwszego wsparcie dla ofiar, 

  ochronić godność, 

 okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

 Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym  

od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób mu najbliższych.  

 Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą  

powiadamianą, o stanie zdrowia osoby  powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, 

krążenie, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji 

osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo 

emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy.  

 Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić 

w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską. 

 Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się przez co najmniej dwie osoby. 

Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcje osoby powiadamianej.  

 Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej. 

 Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze, bez „owijania  

w bawełnę” i dorabiania różnych historii. Np. „Mam dla pani/pana bardzo złą 

wiadomość: pani/pana bliski nie żyje”. Powinno się wyrazić współczucie, 

przykrość i zrozumienie. Tak jak w przypadku standardowych kondolencji.  

 Należy zachować się empatycznie, w razie potrzeby udzielić wsparcia fizycznego 

np. objąć osobę, podać chusteczkę do nosa. 

 Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie 

wymagała osoba powiadamiana.  Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia 

się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki 

sposób, kiedy, gdzie). 

 Udzielane  informacje  powinny być proste  i  zwięzłe.  Należy unikać 

drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się  

do drugorzędnych elementów sprawy. 

 Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego – 

zaproponować pomoc w zawiadamianiu innych bliskich, zapytać się czy jest coś 



 

co możemy zrobić dla rodziny zmarłego. 

 Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawiać rodziny i  bliskich zmarłego 

samych, bez opieki. Powinien zostać pracownik socjalny lub psycholog, tak 

długo, aż minie pierwsza reakcja - szok lub pojawią się osoby bliskie,  

np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele.  

 Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić 

informacji lub/i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się 

pozostawiona    sama    sobie.    

  Podać namiary instytucji udzielających wsparcia (np. psychologowie). 

 Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy 

powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest 

wydarzenie nadzwyczajne, interwencja, natomiast nie należy udzielać 

szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie 

oni zawiadomili rodzinę zmarłego. 

 W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia  

z mediów lub od osób trzecich.  

 Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji. 

 Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci 

dzieciom lub nastolatkom. 

 

14.Wskazówki do postępowania z uczniem, który chce okaleczyć siebie lub 

innych 

 

 Bądź dyrektywny. Jeśli czas na to pozwala, poinformuj dokładnie, co dziecko ma robić  

z rękami, nogami, itp. np. jeśli właśnie chce kogoś uderzyć, powiedz: „opuść ręce". 

Jeśli chce rzucić krzesłem, należy powiedzieć: „postaw krzesło". Jeżeli chce kopać: 

„trzymaj stopy na podłodze".  

 Należy unikać pouczania go, czego nie ma robić, np. nie mówić „nie bij". Zamiast tego 

należy udzielić wskazówek, co ma robić,  

 Należy unikać niejasnych sformułowań typu: „uspokój się", a używać precyzyjnych 

wyrażeń, takich jak: „trzymaj ręce w bezruchu".  

  Jeśli wskazówki werbalne są ignorowane i dziecko w dalszym ciągu zachowuje się 

agresywnie, próbuje ugodzić innych czy niszczy mienie, należy uniemożliwić mu to, 

używając siły fizycznej. 

 Może zaistnieć potrzeba przejścia do bezpośredniego użycia siły fizycznej w sytuacji, gdy 

brak jest czasu na wskazówki słowne.  

 Jeśli jest to możliwe, należy używać takich technik, jak blokowanie, w celu 

uniemożliwienia dosięgnięcia innych, czy okaleczenia siebie,  

  Aby nie dopuścić do okaleczenia, należy, jeśli to możliwe unieruchomić dziecku ręce 

 i nogi. 

 Jedyne, co powinno się mówić w takiej sytuacji, to: „trzymaj ręce w bezruchu, puszczę cię 

wtedy, gdy twoje ręce będą nieruchome". Nie powinno się mówić nic więcej do czasu, 

gdy dziecko zapanuje nad swoimi kończynami.  



 

 Gdy zaczyna postępować zgodnie ze wskazówkami, należy stopniowo redukować siłę 

fizyczną. 

 Jeśli ponownie stanie się gwałtowne, znowu powinno być wprowadzone zabezpieczenie 

fizyczne.   

  Użycie siły fizycznej powinno być stosowane tylko w przypadku zagrażającym 

zniszczeniem czy okaleczeniem i usunięte, gdy tylko sytuacja zostanie uznana za 

bezpieczną.  

 Jeśli zajdzie taka okoliczność, należy wezwać pomoc. Powinno się to zrobić w spokojny 

sposób, nie okazując emocji. 

 Nie dyskutować o zaistniałej sytuacji w obecności dzieci. 

  Posługiwanie się siłą fizyczną nie powinno być stosowane w przypadkach, które 

nie są niebezpieczne czy destrukcyjne, jak gwałtowne poruszenie się czy skakanie, itp.  

 Opiekunowie, aby posługiwać się siłą fizyczną, powinni być przeszkoleni przez specjalistę 

w tej dziedzinie, muszą być kompetentni.  

 Ważne jest uświadomienie dziecku, że zachowanie agresywne nie opłaca się. Osiąga się to 

przez unikanie bezpośredniego ustosunkowywania się do agresywnego zachowania. Nie 

ma dyskusji, pogróżek, ekscytacji (pozytywnego wzmacniania), podobnie też, nie prosi się 

o przepraszanie czy rekompensowanie szkód, gdyż każda z odpowiedzi mogłaby stać 

się nagrodą za agresywne zachowanie się. 

 

15. Szkolna procedura reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia: 

 rodzaj materiału,  

 sposób rozpowszechniania,  

 ustalenie sprawcy, 

 świadków zdarzenia. 

3. Powiadomienie dyrektora lub pedagoga szkolnego. 

4. Analiza zdarzeń przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora:  

 zabezpieczanie dowodów. 

 

Gdy sprawca jest nieznany: 

1. Przerwanie aktu  cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu w celu 

usunięcia materiału). 

2. Powiadomienie policji, prokuratury. 

3. Podjęcie czynności przez policję/sąd. 

 

Gdy sprawcą jest uczeń szkoły: 

1. Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej ze sprawcą. 

 zobowiązanie ucznia do zaprzestania takiego postępowania  

i usunięcia materiału z sieci, 

 zastosowanie konsekwencji regulaminowych, 

 monitorowanie zachowania ucznia. 



 

2. Powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych sprawcy. 

 poinformowanie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec ich dziecka. 

3. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej sprawcy i ofierze 

cyberprzemocy. 

4. Powiadomienie policji lub sądu w sytuacjach naruszenia prawa. 

 

Szkolna procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy  

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 

2. Rozmowa z ofiarą cyberprzemocy: 

 wsparcie, 

 porada. 

3. Ujawnienie okoliczności zdarzenia: 

 rodzaj materiału, 

 sposobu rozpowszechniania, 

 ustalenie sprawców, 

 świadków zdarzenia. 

4. Powiadomienie dyrektora, pedagoga szkolnego. 

5. Analiza zdarzeń. 

6. Poinformowanie rodziców poszkodowanego ucznia: 

 o zdarzeniu,  

 o działaniach szkoły,  

 porada, 

 pomoc. 

7. Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi. 

8. Monitorowanie sytuacji ucznia. 

9. W sytuacji naruszenia prawa: powiadomienie policji lub sądu rodzinnego. 

10.  Wykonanie czynności procesowych z udziałem poszkodowanego. 

 

16. Sposób reagowania: incydent bombowy 

 

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom 

terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

kraju 

 i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania  

 i odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Symptomy wystąpienia zagrożenia 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych  

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.  

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, 

 pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp., 

 osoby wyglądające na obcokrajowców, 

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, 



 

 samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, 

tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez 

masowych i zgromadzeń, 

 należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej 

narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. 

 o swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję. 

 

17. Kilka rad przygotowanych przez ekspertów z biura operacji 

antyterrorystycznych komendy głównej policji 

 

1. Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku. 

Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne. 

2. Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być 

przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. 

3.  Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia. 

4. Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych 

pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki. 

5. Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego 

lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje 

podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt 

zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji 

szkoły.  

6. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej 

niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w 

konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób  z zagrożonego 

miejsca. 

7. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:  

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

ujawniony podejrzany przedmiot), 

 treść rozmowy z osobą informującą o  podłożeniu  ładunku  wybuchowego,  

   numer  telefonu,  na  który  przekazano informację o zagrożeniu  

  dokładny czas jej przyjęcia, 

 adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, 

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

 Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.  

 

18. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania  w czasie 

zagrożenia bombowego 

 

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba 

odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. 



 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby 

pomocnicze, takie jak: pogotowie  ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, 

pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy 

pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego 

bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego 

pochodzenia. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, 

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują 

osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.  

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.  

8. Po  ogłoszeniu  ewakuacji,   należy  zachować  spokój   i  opanowanie,   pozwoli   

to  sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając 

rzeczy osobiste (torebki, nesesery itp.). 

10.  Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby": 

1. Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby", zastosuj się do poleceń 

Policji. 

2. Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca 

zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono 

osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj  się do 

wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób. 

4. W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj" na 

siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze. 

 

19. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej 

 

Nie warto polegać na przeświadczeniu, że przedstawiciele mediów nie dowiedzą się  

o sytuacji kryzysowej. Zamiast lakonicznych stwierdzeń w stylu „bez komentarza", 

„proszę nie teraz" itp. należy przygotować się, że media będą obecne na terenie 

szkoły lub w jej pobliżu w trakcie lub tuż po ustąpieniu sytuacji kryzysowej. Dyrektor 

szkoły i jej personel powinni być przygotowani na różnorodne warianty udzielania 

informacji o zdarzeniu. Należy pamiętać, że przekaz medialny kształtuje wyobrażenie  



 

o rodzaju i rozmiarze kryzysu w daleko większym stopniu niż byśmy chcieli. Lepiej więc 

kontrolować przepływ informacji, niż narażać wizerunek szkoły na histeryczne plotki i 

sensacje. Poza tym media oprócz funkcji czysto komunikacyjnej i opiniodawczej często 

pełnią rolę informacyjną wobec rodzin w sytuacjach traum masowych jak katastrofy itp. 

 

Przydatne wskazówki dla dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej do koordynacji 

działań kryzysowych: 

• nawiąż współpracę z przedstawicielami mediów zanim nastąpi kryzys, dzięki 

temu prawdopodobieństwo, że zrozumiecie swoje potrzeby podczas zdarzenia 

kryzysowego, będzie większe, 

• współpracuj z Wydziałem Edukacji i Kultury UMP i Zespołem Wychowawczym  

w przygotowywaniu oficjalnych komunikatów dla mediów, 

• wyznacz osobę spośród personelu szkoły lub Zespołu Wychowawczego, 

odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami, 

• zadbaj o to, aby wyłącznie osoba wyznaczona miała możliwość przekazywania 

informacji do mediów, 

• wyznacz miejsce, z którego będą udzielane informacje podczas kryzysu,  

• zwróć uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje od wyznaczonego 

personelu i nie „werbowali" rozmówców spośród uczniów. 

Na zapytania ze strony mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie 

pewne i sprawdzone informacje, unikając domysłów na temat prawdopodobnych przyczyn 

sytuacji kryzysowej lub ofiar. Warto zwołać konferencję prasową, kiedy okaże się, że 

można podać jakieś pewne informacje. Na konferencji powinno się jak najbardziej 

wyczerpująco odpowiadać na pytania. O ile to możliwe, dyrektor szkoły powinien 

przewodniczyć konferencji prasowej. Złe wrażenie wywołuje nieobecność na 

konferencji kogokolwiek z kadry zarządzającej szkoły. Należy zawsze  dokładnie 

przemyśleć wybór mówcy występującego podczas konferencji ,  ponieważ jego 

kompetencje merytoryczne i komunikacyjne silnie wpłyną na ogólne wrażenie u 

odbiorców. Oczekujących dziennikarzy warto, szczególnie w niesprzyjających warunkach 

pogodowych, ugościć w wydzielonych pomieszczeniach, warto też zadbać   dla nich  

o dostęp do niezbędnych urządzeń. 

 

5. WYNIKI BADAŃ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  POTRZEB  

I OCZEKIWAŃ RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH I  ANALIZA 

CZYNNIKÓW RYZYKA  I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 

 

 

1. Potrzeby i oczekiwania rodziców w klasach I SP i klasach I LO w roku 

szkolnym 2021/22 

 
Metoda badawcza: ankieta 

Uczestnicy: rodzice uczniów klas pierwszych 

 

Rodzice oczekują aby nauka była zgodna z programem dla klas a poziom i tempo 

nauczania dostosowane do możliwości klasy, wiedza rzetelnie przekazywana w sposób jasny 



 

i zrozumiały. Podkreślano ważność oceniania i równego traktowanie każdego ucznia, 

zwrócenia uwagi na jego potencjał. Wskazano na potrzebę dbałości o zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w czasie zajęć.  Opiekunowie uczniów proponują 

zwiększenie nacisku na naukę jęz. polskiego, matematyki i języków obcych (możliwość nauki 

języka włoskiego  i otrzymywania certyfikatów językowych). 

 

Rodzice wskazują na potrzebę wspomagania ich w opiece i wychowaniu dzieci, nauce 

zasad, konsekwentnym ich wdrażaniu i przestrzeganiu. Oczekują wspierania uczciwości, 

empatii, zrozumienia dla różnorodności jednostek. Ponadto, wyrażają potrzebę zwracania 

uwagi na niewłaściwe słownictwo podczas przerw w lekcjach, na przemoc, oczekują również 

wsparcia dzieci ze strony psychologa szkolnego w sytuacjach stresujących. Rodzice liczą na 

rozwijanie wszelkich aktywności dzieci, uczenie samodzielności, współpracy w grupie, pomoc 

w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Jeden z rodziców proponuje zakaz korzystania z 

telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole na korzyść utrzymywania relacji 

bezpośrednich między dziećmi. 

W celu ochrony dzieci w czasie trwającej epidemii koronawirusa rodzice wskazują na: 

- potrzebę obowiązkowego zakrywania ust i nosa podczas przerw zarówno przez 

dzieci jak i nauczycieli,  

- przestrzegania zakazu przychodzenia do szkoły osób z objawami infekcyjnymi,  

- całkowitego zakazu wpuszczania do szkoły osób bez maseczek, z 

- zapewnienia ciągłego dostępu dzieciom do środków higieny (papier toaletowy, 

mydło i środki dezynfekujące) 

- oraz ograniczenia imprez szkolnych, apeli, itp. 

 

 

2. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka opracowane na podstawie 

rozmów z wychowawcami oraz podsumowania programów profilaktycznych 

realizowanych  z uczniami rok szkolny 2020/2021 

 
Metoda: dyskusja w grupie fokusowej 

Uczestnicy: wychowawcy poszczególnych oddziałów i Zespół Psychologiczno-pedagogiczny 

 
Zachowania problemowe uczniów jako czynniki ryzyka : 

- słaba kondycja psychiczna dzieci, 

- poczucie  izolacji  wybranych osób z klasy, 

-  zwiększona liczby uczniów  deklarujących spożywanie napojów energetyzujących, 

- niechęć do przygotowania się do lekcji i nieodrabianie prac domowych, 

- lęk przed odpowiadaniem na forum klasy, przed klasówkami, 

- problemy wychowawcze rodziców z własnymi dziećmi, których nie potrafią sami rozwiązać, 

- brak kontroli czasu przebywania  dziecka w sieci ze strony rodziców, 

-  zwiększenie się  liczby uczniów klas licealnych, w tym uczniów pełnoletnich, 

 w stosunku do liczby uczniów klas I- III, 

 

Czynniki chroniące: 

- pozytywny klimat szkoły, deklarowany przez uczniów, 

- zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy rówieśniczej, 

- promowanie integracji z niepełnosprawnymi uczniami, klasy integracyjne, 

- motywowanie systematycznego uczęszczania na lekcje, 



 

- poczucie bezpieczeństwa na trenie szkoły – monitoring, 

- podejmowanie działań profilaktycznych, między innymi przez działania profilaktyczne w 

zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz szeroką gamę zajęć rozwijających 

zainteresowania sportowe, artystyczne i naukowe, 

- współpraca wszystkich pracowników szkoły z rodzicami, czujne obserwowanie uczniów, 

zwracanie uwagi na ich problemy, oferowanie  pomocy w ich rozwiązaniu, 

- szeroki dostęp uczniów do  pomocy, rozmowy z pedagogami szkolnymi, psychologiem, 
 
 

Sukcesy wychowawcze szkoły, na które zwrócili uwagę nauczyciele szkoły podstawowej 

 i liceum: 

1. Angażowanie się uczniów w działania prospołeczne:  

- udział dzieci w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, WOŚPR 

- udział dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania, kółkach,  

- przygotowywanie się uczniów do konkursu OLIMPUSEK (laureaci konkursu) 

- zaangażowanie uczniów w pomoc koleżeńską, 

- angażowanie uczniów do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym, 

- motywowanie uczniów do utrzymania dobrej frekwencji w zajęciach zdalnych, 

- aktywizacja uczniów, 

- integracja zespołów klasowych. 

2. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów: 

- osiągnięcia uczniów na szczeblu ogólnopolskim w konkursie OLIMPUSEK – zdobycie 

tytułu laureata. 

 

Obszary do pracy wychowawczej: 
1. Naruszenia dyscypliny szkolnej 

- uwagi w dzienniku dotyczące zachowania na lekcjach, 

- problemy z frekwencją niektórych klas w trakcie nauczania zdalnego, 

- długotrwałe wagary szkolne, 

- wybiórcza absencja na zajęciach zdalnych (odłączanie się ucznia w trakcie lekcji). 

2. Zachowania dysfunkcjonalne w środowisku szkolnym i poza nim:  

- słowna agresja rówieśnicza podczas przerw szkolnych. 

 
 

Skuteczne formy wychowawcze: 

Skuteczne inicjatywy w sferze wychowania i profilaktyki  w  szkole wskazane przez 

nauczycieli: 

- odizolowanie  poszczególnych oddziałów od siebie, 

- podział dzieci podczas zajęć świetlicowych na poszczególne klasy, 

- częste informowanie dzieci o konieczności noszenia masek i myciu rąk. 
 

 

 

 

 

 

  

 


