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MISJA PROGRAMU 

 

Istnieją sprawy, dla których warto żyć – miłość, wolność, przyjaźń i radość. Na 

drodze do tych wartości ludzie spotykają przeszkody i pułapki: alkohol, narkotyki, 

papierosy, sekty. Można uczyć się jak znajdować dobre drogi i jak pokonywać przeszkody i 

omijać pułapki. 

 

„Uncja profilaktyki jest więcej warta niż funt leczenia” 

McDoughall 

 

WSTĘP 

Szkolny Program Profilaktyki służy nauce umiejętności psychologicznych – 

rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi. Umiejętności te stanowią 

istotne wyposażenie młodej osoby, chroniące ją przed 

zaburzeniami psychicznymi, w tym również przed uzależnieniami. Szczególny nacisk 

położymy na doskonalenie umiejętności interpersonalnych młodzieży, ale także rodziców 

oraz nas – nauczycieli. Wiemy bowiem, że aby zrozumieć 

uczniów, poznać ich potrzeby i problemy musimy umieć z nimi rozmawiać. Chcemy także 

promować wśród młodzieży zdrowy styl życia, wskazywać pozytywne wzorce zachowań oraz 

ukazywać konsekwencje tzw. zachowań ryzykownych. 

Dążąc do osiągnięcia wytyczonych celów będziemy ściśle współpracować z rodzicami 

uczniów oraz z pracownikami administracji i obsługi Naszej Szkoły. 

Ponadto zaprosimy do współpracy specjalistów z różnych dziedzin oraz skorzystamy z 

pomocy instytucji świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną działających na 

terenie Puław.  

Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół Nr 1 

w Puławach. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( 

Dz.U. z 2015r.poz.875) 

2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia2015r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 



działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. poz. 1249) 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

5. Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 

wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Rozporządzenie 

MENiS z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu nauczania treści wiedzy o życiu 

seksualnym, określonych w podstawie programowej jako zajęcia edukacyjne: 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

10. Statut i Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach.  

 

 

Cele główne: 

 zapobieganie zagrożeniom jakie czyhają na młodych ludzi: środki odurzające, 

substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne 

zagrażające zdrowiu i życiu  

 przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, 

 przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym, 

 

Główne zadania szkoły realizowane są w wydzielonych obszarach: 

działania wychowawcze, działania edukacyjne, działania informacyjne z uwzględnieniem 

edukacji prawnej, działania profilaktyczne  



 Promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. 

 Kształtowanie postaw i zachowań w systemie wartości sprzyjających zdrowiu 

psychicznemu i społecznemu, wskazywanie uczniom pozytywnych wzorców 

zachowań. 

 Dostarczanie informacji o  zagrożeniach wynikających z używania środków 

psychoaktywnych, 

 Ukazanie młodzieży konsekwencji zachowań ryzykownych. 

 Uświadomienie rodzicom zagrożeń, na które narażone są ich dzieci. 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

 Łączenie wysiłków rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 

zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży Naszej Szkoły. 

 

 

Diagnoza środowiska. 

 

W czasie indywidualnych rozmów z nauczycielami, spotkań zespołów nauczycielskich, 

wniosków z ewaluacji programu profilaktyki z  poprzednich lat   stwierdza się, że w naszej 

szkole najistotniejszymi problemami wychowawczymi są; 

 Wagary, nieusprawiedliwione godziny 

 Brak zainteresowania nauką  

 Stosowanie używek – alkohol, papierosy, e - papierosy 

-    Niska kultura osobista niektórych uczniów 

W celu ustalenia negatywnych zjawisk występujących na terenie szkoły zostały 

przeprowadzone ankiety wśród młodzieży. Pytania w ankietach dotyczyły palenia 

papierosów, kontaktu z alkoholem, używania innych środków psychoaktywnych, agresji  itp.  

Za najczęściej pojawiające się negatywne zjawiska na terenie szkoły uczniowie uznali: 

 wulgarne słownictwo, 

 palenie papierosów, 

 przedwczesne ciąże, 

 agresja słowna 

Ankiety przeprowadzone wśród rodziców pokazały, że dla tej grupy najważniejszymi 

tematami do umieszczenia w Programie Profilaktyki są: 

- stosowanie środków uzależniających 



- spożywanie alkoholu  

- stosowanie dopalaczy 

- uzależnienia od komputera, telefonu 

 

Priorytety do realizacji będą wyznaczane na każdy rok szkolny na podstawie 

przeprowadzany ankiet i analizy sytuacji wychowawczej w szkole i dołączane do programu 

aneksem. 

Priorytety na rok szkolny 2016/2017 

1. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: 

 Nie pal 

 Wystrzegaj się otyłości 

 Bądź codziennie aktywny 

 Spożywaj więcej warzyw i owoców 

 Ogranicz spożycie alkoholu 

 Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońce 

 Unikaj substancji rakotwórczych 

 Zaszczep się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

 

 

 

Podejmowane działania: 

1. Wyposażenie w wiedzę na temat szkodliwości działania substancji psychoaktywnych 

i  konsekwencji ich używania. 

2. Ograniczenie palenia papierosów wśród młodzieży poprzez pogadanki, konkursy, 

plakaty. 

3. Zaznajamianie z przepisami prawa dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. 

4. Kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie w życiu bez 

konieczności sięgania po środki psychoaktywne. 

5.  Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.  

6. Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kontaktu uczniów  

z substancjami psychoaktywnymi. 

7. Zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców. 

8. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli. 

 

 

 



Działania skierowane do uczniów 

 w zakresie profilaktyki uniwersalnej- wspieranie uczniów w ich rozwoju i zdrowym 

stylu życia, podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne 

 w zakresie profilaktyki selektywnej- wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją 

sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych 

 w zakresie profilaktyki wskazującej- wspieranie uczniów u których rozpoznano 

wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych 

 

 
Lp

. 

Cele Zadania do realizacji Sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

1. Posiadanie 

umiejętności 

potrzebnych do 

skutecznego 

radzenia sobie w 

życiu bez 

sięgania po 

substancje 

psychoaktywne 

- Integrowanie zespołu 

klasowego 

 

- Praca nad zwiększaniem 

umiejętności: 

wzmacniania samooceny, 

skutecznego 

komunikowania się, 

współpracy w grupie, 

opierania się negatywnej 

presji rówieśniczej 

podejmowania decyzji i 

rozwiązywania sytuacji 

problemowych i 

konfliktów 

- zajęcia integracyjno-adaptacyjne 

dla klas I, wycieczki, ogniska 

 

- praca z uczniem na lekcjach 

wychowawczych 

- lekcje pedagoga szkolnego 

- indywidualne rozmowy 

wspierająco wychowawcze z 

uczniem 

- udział uczniów w spektaklach 

teatralnych o charakterze 

profilaktycznym.  

- realizacja programu 

profilaktycznego „Ja wśród ludzi” 

- informowanie uczniów o 

instytucjach wspomagających 

ucznia w trudnościach, kierowanie 

uczniów eksperymentujących z 

narkotykami do Monaru 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

Fundacja 

Praesterno 

2. Znajomość 

niezbędnych 

przepisów prawa 

- Zapoznanie uczniów z 

przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego 

 

- Zapoznanie z 

podstawowymi przepisami 

prawa oraz 

konsekwencjami jego 

łamania, 

- lekcje wychowawcze 

- udział Samorządu szkolnego w 

tworzeniu prawa 

wewnątrzszkolnego  

- spotkania uczniów klas 

pierwszych  z pracownikiem 

Komendy Powiatowej Policji w 

Puławach 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

Policja, 

Samorząd 

Szkolny 

3.  Promowanie 

zdrowia i 

zdrowego stylu 

życia. 

- Wskazywanie korzyści 

wynikających z 

niestosowania używek 

-  Dostarczanie wiedzy nt. 

dbania o zdrowie i 

prowadzenia zdrowego 

stylu życia (zwracanie 

uwagi na korzyści 

uprawiania sportu, dbanie 

o prawidłową postawę. 

- Kształtowanie nawyków 

związanych ze zdrowym 

odżywianiem, aktywnym 

spędzaniem wolnego 

czasu, dbaniem o własne 

bezpieczeństwo i sylwetkę. 

- Lekcje wychowawcze, lekcje 

biologii, przedmiotów 

zawodowych i w-f. 

- Prelekcje przez szkolny 

radiowęzeł. 

- Organizowanie akcji w ramach 

programów prozdrowotnych 

Komisji Przedmiotów 

Gastronomicznych,  

- Organizacja Festynu Zdrowia 

- Realizacja programów 

profilaktycznych: „Mam haka na 

raka”, „Dbaj o formę”, „Wybierz 

życie – pierwszy krok”, 

„Nikotynie NIE”, ARS, czyli jak 

dbać o miłość”, „Profilaktyka 

Nauczyciele, 

wychowawcy , 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka 



Zdrowie jako wartość 

uniwersalna. 

zaburzeń depresyjnych wśród 

młodzieży w wieku 16 -17 lat”. 

„Zakupy z głową”, HIV/AIDS, 

„Różowa wstążeczka” 

- Przygotowywanie uczniów do 

konkursów szkolnych i 

pozaszkolnych: Konkurs wiedzy o 

HIV/AIDS, Krew - kropla, która 

ratuje życie, Jestem świadomy- 

jestem bezpieczny. 

- propagowanie krwiodawstwa, 

organizowanie akcji poboru krwi 

oraz Dnia Dawcy Szpiku 

4. Posiadanie 

wiedzy na temat 

szkodliwości 

działania 

substancji 

psycho- 

aktywnych oraz 

konsekwencji ich 
używania 

- Dostarczanie wiedzy na 

temat różnego rodzaju 

uzależnień oraz szkód 

wynikających z używania 

substancji 

psychoaktywnych. 

Oddziaływanie substancji 

psychoaktywnych, leków, 

napoi energetyzujących  na 

zdrowie fizyczne i 

psychikę człowieka. 

- Wskazywanie instytucji 

wspierających młodzież w 

trudnych sytuacjach 

życiowych. 

- Propagowanie aktywnych 

form spędzania czasu bez 

używek, rozwój 

zainteresowań . 

Lekcje wychowawcze, 

Tematyczne Warsztaty klasowe, 

realizacja programów 

profilaktycznych: „Nikotynie-  

NIE”, Ars, czyli jak dbać o miłość 

Przedstawienia teatralne o 

charakterze profilaktycznym, 

Gazetki tematyczne, prelekcje 

przez radiowęzeł, spotkania z 

pracownikami PPP, Monaru, 

Ośrodka Profilaktyki 

Środowiskowej, 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, Monar, 

Fundacja 

Praesterno 

 
 

 

 

Działanie skierowane do rodziców 

 

Lp. Cele 
Zadania do realizacji, 

tematyka 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. 

Informowanie 

rodziców o 

podejmowanych 

działaniach i 

włączanie ich do 

pracy szkoły 

- Zapoznanie ze Statutem, 

Programem Wychowawczym i 

Programem Profilaktyki 

- Ankietowanie rodziców w 

celu diagnozy oczekiwań.  

- Informowanie o bieżącej 

działalności szkoły. 

- Pomoc rodziców w 

organizowaniu imprez 

szkolnych (studniówka) 

Spotkania rodziców z dyrekcją 

szkoły i nauczycielami. 

Współpraca z Radą Rodziców 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

2. 

Zwiększanie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców 

- Wspieranie umiejętności 

komunikowania się z dziećmi 

- Pomoc rodzicom w 

wypracowaniu 

konstruktywnych sposobów 

przezwyciężania trudności 

wychowawczych 

- Uwrażliwienie rodziców na 

Pogadanki na spotkaniach z 

rodzicami. 

Spotkania indywidualne z 

pedagogiem. 

Zachęcanie do wizyt w PPP i u 

innych specjalistów. 

Organizowanie według potrzeb 

spotkań i prelekcji z 

pedagog, 

Fundacja 

Praesterno, 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 



potrzeby psychiczne  

wynikające z okresu dorastania 

psychologami i pracownikami 

instytucji wspomagającymi 

szkołę w procesie wychowania. 

3. 

Promowanie 

zdrowia  

i zdrowego stylu 

życia 

- Dostarczenie informacji 

związanych z 

niebezpieczeństwami (agresja, 

anoreksja, bulimia,  stosowanie 

leków, uzależnienia). 

- Wspieranie rodziców w 

kształtowaniu nawyków dbania 

o zdrowie. 

- Zwrócenie uwagi rodziców 

na sposób spędzania wolnego 

czasu (imprezy),  

wywiadówki tematyczne, 

przedstawienie oferty zajęć 

pozalekcyjnych w szkole i na 

terenie miasta, informowanie 

rodziców o korzyściach 

wynikających z ćwiczenia na 

lekcjach wf 

prowadzenie akcji promującej 

ćwiczenie na zajęciach wych. 

fizycznego 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka 

szkolna 

4. 

Posiadanie wiedzy 

na temat środków 

psychoaktywnych i 

konsekwencji ich 

używania. 

- Dostarczenie wiedzy na temat 

przyczyn sięgania po środki 

psychoaktywne,  

- Informowanie o instytucjach 

wspomagających Monar, PPP, 

OPŚ 

- Zapoznanie rodziców ze 

szkolnym systemem 

interwencji wobec uczniów 

będących  pod wpływem 

alkoholu czy narkotyków. 

Zwracanie uwagi na strój 

szkolny  - zakaz noszenia 

ubrań z nadrukami substancji 

narkotycznych 

Zebrania z rodzicami, Ulotki 

informacyjne, pogadanki  

Wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

Działania skierowane do nauczycieli 

 

Lp. Cele 
Zadania do realizacji, 

tematyka 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. 
Posiadanie wiedzy 

nt. substancji 

psychoaktywnych 

- Organizowanie szkoleń na 

temat dopalaczy, uzupełnianie 

wiedzy na temat zagrożeń 

związanych z uzależnieniami 

(rozpoznawanie objawów 

używania substancji 

psychoaktywnych, rodzaje 

środków psychoaktywnych 

dostępnych na lokalnym rynku) 

Udział nauczycieli w 

szkoleniach 

Dyrektor, 

pedagog 

2. 

Znajomość 

procedur 

postępowania  

w sytuacjach 

kontaktu uczniów  

z substancjami 

psychoaktywnymi 

- Przestrzeganie procedur 

dotyczących zasad 

postępowania w przypadku 

uczniów mających kontakt z 

substancjami 

psychoaktywnymi 

- Rozwiązywanie bieżących 

problemów w zakresie 

przeciwdziałania używaniu 

substancji psychoaktywnych 

 

Szkolenie nauczycieli w 

ramach WDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, 

nauczyciele po 

szkoleniu, 

pedagog, 

psycholog 

3. 
Podniesienie 

kompetencji 

- Eliminowanie zjawiska 

przemocy i agresji wśród 

 

Szkolenia w ramach WDN 
pedagog, 

nauczyciele 



wychowawczych  

i dydaktycznych 

nauczycieli 

uczniów. 

- Eliminowanie negatywnych 

zachowań wśród uczniów 

(wulgarne słownictwo, palenie 

papierosów) 

Poradnia Psych.-

Ped. 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY 

DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w 

celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

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

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

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

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 

zaniechania postępowania, rodziców zaś do bezwzględnego nadzoru. Wtoku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie do 

specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

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

informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 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 powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. 

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

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego, 

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

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

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

udzielenia pomocy medycznej, 

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

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,  

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

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

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób, 

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

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

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

rodzinnego. 



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

wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy, 

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

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

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

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

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

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną substancją, 

2. Powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa,  

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

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, 

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

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

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

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

V. Postępowanie wobec ucznia, który stał się sprawcą czynu karalnego: 

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), 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 .przedmiot pochodzący z 

kradzieży) 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1. Udzielenie pierwszej pomocy bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie 

lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3. Powiadomienie rodziców ucznia,  



4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

Program został opracowany przez zespół nauczycieli w składzie: 

1. Anna Cieślik – nauczyciel biologii 

2. Iwona Grzesiak – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych 

3. Kitka Marzena – pedagog szkolny 

4. Danuta Sokołowska – nauczyciel wychowania fizycznego 

5. Dorota Szykuła – nauczyciel wychowania fizycznego 


