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Podstawa prawna 

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

alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm. ) 

✓ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982  z  późniejszymi  zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 20 l7r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

✓ Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z l99l r. Nr 120, poz. 526) 

✓ Ustawa z dnia 1 4grudnia 2016 Prawo oświatowe( Dz. U. 2017 Poz.59) Ustawa z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256,poz.257  

z późn. zm)  

✓ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.20 1 l .231 .1375  

z późn. zm) 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) 

✓ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997- art. 72, Statut szkoły, 

✓ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. tJ. z 2012 r. poz. 1 24) 

✓ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. 2005.1 80.1493 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

✓ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw, 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomani. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

wsprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID - 19

 

WPROWADZENIE 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Kluczową rolę w tak rozumianym procesie wspierania ucznia w rozwoju spełnia osoba 

wspierająca –czyli nauczyciel. 

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która  

obejmuje równolegle trzy obszary działania:  

✓ wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej 

zaradności);  

✓ ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój  

i dezorganizują zdrowy styl życia;  

✓ inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

Zachowania ryzykowne - różne nieprawidłowe zachowania ucznia niebezpieczne zarówno dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego otoczenia społecznego (K. Ostaszewski, 2003). 

Czynniki ryzyka – cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych  

i zaburzeń: 

✓ zaburzona struktura rodziny 

✓ wysoki poziom lęku i niepokoju, 

✓ słaba odporność na frustrację  

✓ niepowodzenia szkolne 

✓ słabe więzi nauczycieli z uczniami 

✓  anonimowość uczniów 
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✓ łatwy dostęp do środków odurzających 

Z tego względu ważne jest, by dostrzegać w życiu dziecka występowanie czynników 

sprzyjających zachowaniom problemowym, oraz reagować i tym samym zapobiegać dalszemu 

kumulowaniu się ryzyka. 

 

Czynniki chroniące – cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność jednostki na działanie 

czynników ryzyka. Najważniejsze czynniki chroniące (za J. Szymańską 2015): 

✓ silna więź z rodzicami 

✓ jasne zasady zachowania 

✓ zainteresowanie nauką szkolną 

✓ regularne praktyki religijne 

✓ wsparcie rówieśników przestrzegających wartości i zasad zachowania 

✓ przynależność do pozytywnej grupy 

✓ konstruktywna aktywność mediów 

 

Profilaktyka w szkole jest działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się 

środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów. 
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WSTĘP 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania  

i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Wychowawcy klas realizują 

zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym na godzinach z wychowawcą,  

a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych. 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3.Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5.Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 
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 w edukacji formalnej i pozaformalnej. 

6.Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,  

pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, 

potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

 

 

Kierunki zmian podstawy programowej: 

 

✓ Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie  

w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych. 

✓ Poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym o ratownictwo medyczne. 

✓ Ustalenie zakresu treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, 

umożliwiających nauczycielom 

✓ Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację 

projektów edukacyjnych.  

 

 

Cele Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego: 

1. Wykształcenie postaw: uczciwości, odpowiedzialności, sumienności i  pracowitości, 

2. Wyposażenie uczniów w postawy pielęgnowanie tradycji, osiągnięć nauki i kultury polskiej, 

3. Zintegrowanie zespołów klasowych i całej społeczności  szkolnej ; współpraca z rodziną 

ucznia, 
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4. Stworzenie warunków do rozwoju społeczności szkolnej, współpraca z rodzicami ucznia 

5. Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia  

6.  Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów (koła 

przedmiotowe i koła zainteresowań). 

7. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia 

 

Zadania 

1. Rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów. 

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

3. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowaniu działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat 

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. 

5. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie 

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią. 

6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

7. Przygotowanie uczniów do  dokonywania  świadomych  i odpowiedzialnych wyborów  

w trakcie korzystania  z zasobów  dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji,  

bezpiecznego  poruszania  się w przestrzeni cyfrowej,  w tym  nawiązywania  i  utrzymywania  

opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci 

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy  

z zakresu prawidłowego odżywiania się, zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

9. Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniein 

umysłowym w stopniu lekkim, nauczania dostosowanego do ich możliwości psychofizycznych 

oraz tempa uczenia się. 

Działalność wychowawczo- profilaktyczna szkoły 
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Działalność wychowawczo- profilaktyczna szkoły polega na podejmowaniu działań  

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanyrn  

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

✓ fizycznej ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka najważniejszych 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań 

sprzyjających zdrowiu 

✓ psychicznej ukierunkowanej utrzymanie równowagi psychicznej, poczucia siły, kształtowanie 

postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi uczniów 

✓ społecznej ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartej wobec świata  

i innych ludzi aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności  

za zbiorowość, umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, umiejętności 

dokonywania wyborów oraz umiejętności wypełniania ról społecznych, wprowadzenie 

uczniów w świat wartości współpracy, ofiarności , solidarności , patriotyzmu, altruizmu, 

poszanowania tradycji. 

 

 

 

✓ duchowej 

rozumie, jak ważna jest rodzina w życiu człowieka, zna tradycje świąteczne w Polsce  

i w Wielkiej Brytanii i krajach niemieckojezycznychma tradycyjne stroje z różnych krajów 

świata,  potrafi pracować w grupie. 

 

Osiągnięcie dojrzałości w czterech sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji 

osobistych i społecznych uczniów, ukierunkowanych na: 

✓ samoświadomość — budowa nie akceptacji siebie, osiąganie spójności myślenia  

i działania łączonych z kształtowaniem poczucia autonomii, tworzenie pozytywnego obrazu 

tożsamości w wymiarze osobistym, społecznym i kulturowym oraz poczucia własnej godności; 

✓ sprawczość — wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej aktywności, 

pozytywne nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie umiejętności 

planowania  

i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, planowanie własnego 
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rozwoju, rozwijanie poczucia celowości działania; 

✓ relacyjność — budowa nie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, rozumienie 

uczuć innych, sposobów myślenia i działań umożliwiających osiągnięcie pożądanych społecznie 

celów, promowanie prospołecznych wartości, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym 

jego formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na rzecz 

społeczności, promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowa nie prospołecznych relacji 

rówieśniczych; 

✓ otwartość — zdolność do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętność otwartego  

i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii z zachowaniem szacunku do siebie 

oraz innych osób, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości, 

szacunku dla odmienności; 

✓ kreatywność — kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów dzięki 

umiejętnościom: wyjścia poza schematyczność myślenia i działania, znajdowania nowych 

sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania indywidualnych zdolności umożliwiających 

sprostanie wyzwaniom, także poprzez podejmowanie działań na rzecz twórczego rozwoju w 

formie współpracy z instytucjami kultury, rozwój aktywności fizycznej, rozwój sfery 

psychicznej, w tym duchowej, społecznej, aksjologicznej 

 

 

Uczestnicy Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy  

programu: 

Rodzice: 

✓ mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 

✓ znają i akceptują program wychowawczo- profilaktyczny proponowany przez szkołę; 

✓ wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa; 

✓ wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

✓ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

✓ dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;  
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Wychowawcy klas: 

✓ wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności 

wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu  

rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym; 

✓ wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości; 

✓ motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości; 

✓ wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych 

struktur hierarchicznych; 

✓ wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych 

wartości; 

✓ inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym  

w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych; 

✓ wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu. 

 

 

 

Ponadto: 

✓ dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

✓ wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

✓ prowadzą dokumentację nauczania; 

✓ opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

✓ koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

✓ dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

✓ podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań     opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów; 

✓ Informują rodziców o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

✓ informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno pedagogicznej; 

✓ integrują i kierują zespołem klasowym; 

✓ wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  

szkolnego; 

✓ promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 
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✓ inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły  

i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

✓ współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

✓ współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne  

klasy; 

✓ współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

✓ współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

Nauczyciele: 

✓ oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

✓ odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas 

wyjść i wyjazdów szkolnych; 

✓ udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz 

o przejawianych zdolnościach; 

✓ wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania; 

✓ inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

✓ kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

✓ reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

✓ dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 

uczniów; 

✓  wspierają uczniów w działaniach wolontariackich 
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SYLWETKA ABSOLWENTA 

 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

                                                   im. Macieja Rataja w Wyszatycach 

 

            Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu 

 i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej  

go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy 

jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo— 

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 

od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół 

cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent jest: 

✓ dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadający im godność,  

poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych ; 

✓ człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, na różnorodne zainteresowania, chętnie 

gromadzi różne wiadomości  

✓ człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, 

kierującym się zasadami moralnymi; 

✓ człowiekiem dbający o własny rozwój duchowy, wrażliwy na piękno, szanujący dorobek  

ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki ; 

✓ człowiekiem dbający o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu 

środowiska naturalnego. 
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Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach 

programowych przedmiotów kształcenia ogólnego: 

Edukacja wczesnoszkolna: 

Uczeń: 

✓ dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 

✓ ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka; 

✓ posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwania o pomoc : 

Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej; 

✓ posługuje sie danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi  

i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ; 

✓ reaguje stosownie zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub 

innej osoby; 

✓ wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia 

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich 

wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów 

słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze; 

✓ przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia; 

✓ ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji i na temat pogody, 

wykorzystując np. Internet; 

✓ ma świadomość odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich praw. Bezpieczeństwo — profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

✓ zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, potrafi się 

właściwie zachować  w  sytuacji  zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

✓ posiada umiejetnosć wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych, ma 

świadomość negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie  

i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów,  

respektuje ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, Internetu  

i multimediów; 
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✓ zna zasady higieny związane z profilaktyką COVID - 19 

 

 

 

W zakresie bezpieczeństwa: 

Uczeń:  

✓ jest przygotowany do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń 

technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach; 

✓ jest przygotowany do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania  

i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

✓ potrafi  utrzymać ład i porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, 

✓ zna zasady higieny związane z profilaktyka COVID-19. 

 

 

 

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych 

przedmiotów kształcenia ogólnego w klasach IV – VIII 

  

Język angielski 

Sfery rozwoju ucznia: 

Fizyczna: 

✓ uczeń bierze aktywny udział w zabawach ruchowych 

✓ naśladuje zwierzęta 

✓ potrafi zilustrować zabawęruchem 

✓ umie zachować zasady bezpieczeństwa w czasie zabawy ruchowej 

✓ rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia 

✓ wie, dlaczego należy spożywać dużo owoców 

✓ rozumie, jakie znaczenie ma właściwe odżywianie 

✓ wie, jak ważna jest jazda w kasku na rowerze 

✓ rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia ma przebywanie na świeżym powietrzu 

Sfera psychiczna: 
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✓ uczeń określa różne odczućia i nastroje 

✓ potrafi współpracować w grupie i w parze 

✓ poznaje zwyczaje w innych krajach 

✓ poszerza swoje wiadomości o świecie dzikich zwierząt 

✓ wie, jak opiekować się swoim zwierzątkiem rozumie znaczenie pracy różnych zawodów 

 

Sfera społeczna: 

✓ w sposób zdyscyplinowany prowadzi dialog z kolegą 

✓ potrafi dokonać samooceny swoich umiejętności 

✓ w skupieniu ogląda film 

✓ umie bawić się z kolegami w małej grupie 

✓ zdobywa wiedzę na temat ważnych miejsc w Polsce i w Wielkiej Brytanii 

✓ wie, jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie 

✓ wie, jak dbać o środowisko naturalne 

✓ rozumie pojęcie ekologii 

✓ potrafi w kulturalny i grzeczny sposób odnaleźć się w sytuacjach związanych  

z zamawianiem potraw w restauracji, zakupem biletu potrafi grzecznie przedstawić drugą osob 

 

Sfera aksjologiczna: 

✓ rozumie, jak ważna jest rodzina w życiu człowieka 

✓ zna tradycje świąteczne w Polsce i w Wielkiej Brytanii 

✓ ma tradycyjne stroje z różnych krajów świata 

✓ potrafi pracować w grupie 

 

Matematyka 

 

Sfery rozwoju ucznia: 

Fizyczna 

✓ kształtowanie nawyku właściwego planowania posiłków (dodawanie i odejmowanie liczb 

naturalnych ) 

✓ kształtowanie umiejętności układania jadłospisów zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem 

Psychiczna 

✓ uczeń zauważa w otaczającym świecie figury osiowo symetryczne (architektura, świat 
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zwierząt, świat roślin ) 

✓ zainteresowanie innymi przedmiotami, pozytywne wzmocnienie i zmotywowanie uczniów, 

którzy nie mają umiejętności ściśle matematycznych do dalszej pracy  

✓ uczeń formułuje i weryfikuje hipotezy 

✓ uczeń analizuje informacje przedstawione w różny sposób i wykorzystuje je do rozwiązywania 

problemów spotykanych w życiu. 

 

Społeczna 

✓ uczeń wykonuje obliczenia procentowe w sytuacjach z życia codziennego 

✓ uczeń tworzy komunikaty zawierające określone informacje 

 

Duchowa 

✓ uczeń jest zmotywowany do pracy 

✓ uwrażliwianie uczniów do działań proekologicznych 

✓ uczeń weryfikuje wynik działania oceniając jego sensowność 

Język polski: 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera duchowa 

✓ znajduje w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego  

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym). 

✓ rozwija w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra, piękna w świecie. 

✓ ma świadomość życiowej użyteczności przedmiotu, całej edukacji na danym etapie 

✓ staje się samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym  

i społecznym, godząc umiejętnie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie za innych, wolność własną z wolnością innych. 

Sfera społeczna: 

✓ Poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

✓ Uczy się szacunku dla dobra wspólnego dla dobra podstawy życia społecznego oraz 

przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie – w duchu przekazu 
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dziedzictwa kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych 

Sfera psychiczna 

✓ Przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów   

i hierarchizacji wartości oraz ma możliwość doskonalenia się.  

✓ Kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umie współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 

Wiedza o społeczeństwie 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ uczeń odróżnia bierny i aktywny styl życia 

✓ wie, jak rozwiązać konflikt, jest asertywny 

Duchowa 

✓ jest tolerancyjny wobec innych nacji i narodów 

Psychiczna 

✓ zna zasady demokracji 

✓ bierze czynny udział w wyborach na terenie szkoły 

Społeczna 

✓ jest aktywnym mieszkańcem miejscowości, dba o jej dobro, uczestniczy działaniach na rzecz 

lokalnej społeczności 

✓ czuje się świadomym obywatelem ojczyzny i regionu, zna tradycje, ceremoniał szkoły 

✓ zna sylwetki wielkich patriotów 

✓ zna założenia integracji europejskiej 

Historia 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera społeczna 

✓ uczeń zna sylwet ki wielkich Polaków oraz osób zasłużonych dla kraju 

✓ zna symbole narodowe, szanuje je 

✓ zna historii własnego kraju, miejscowości 

✓ zna miejsca pamięci narodowej  

✓ oddaje cześć bohaterom  

Duchowa 
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✓ wyciąga wnioski z wydarzeń z przeszłości, 

✓ potrafi odróżnić pozytywne wydarzenia od negatywnych 

✓ zna historię własnej rodziny 

 

 

 

 

Biologia 

 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 

rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 

✓ uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

✓ opisuje i prezentuje postawy i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego  

z dóbr przyrody; 

Sfera społeczna 

✓ prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 

 

Przyroda 

Sfery rozwoju ucznia 

Sfera fizyczna 

✓ kształtuje umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu  

i zdrowiu; 

✓ poznaje siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do 

uczenia się; 

Sfera społeczna 

✓ działa na rzecz środowiska lokalnego; 

✓ doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia 

roli lidera w zespole; 

 

Informatyka 

Uczeń: 

✓ ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii i ma wpływ na utratę  
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zdrwia człowieka;  

✓ w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji 

psychofizycznych i zdrowotnych 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu 

Strefa społeczna 

✓ ma i stosuje zasady savoir-vivre’u w różnych sytuacjach społecznych; 

✓  rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach 

interpersonalnych; przejmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i 

pisane słowa; 

✓  kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonywać 

,stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego; 

✓ bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia; grupy nieformalne  

i aktywność indywidualną; 

✓ ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania 

✓  jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie 

✓ świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym Internetu, 

dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcony 

Wychowanie fizyczne 

Uczeń: 

✓ opisuje, jakie znaczenie na aktywność fizyczna dla zdrowia; 

✓ opisuje piramidę żywienia  i aktywności  fizyczne j; 

✓ opisuje zasady zdrowego odżywiania; 

✓ przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; 

✓ omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 

✓ omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
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konstruktywny; 

✓ wymienia  przyczyny  i  skutki  otyłości  oraz  nieuzasadnionego odchudzania  się  

i używania sterydów w cel u zwiększenia masy mięśni ; 

✓ wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 

dojrzewania; 

 

 

 

Muzyka i plastyka 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ kształtowanie postaw prozdrowotnych – wdrażanie zachowań higienicznych, 

✓ kształtowanie umiejętności utrzymania ładu i porządku wokół siebie 

Sfera społeczna 

✓ zna sylwetki polskich artystów, 

✓ zna tradycje i zwyczaje kraju w którym żyje, 

✓ zna symbole narodowe, 

✓ zna pieśni patriotyczne i historyczne, 

✓ zna wartości dziedzictwa kulturowego, 

✓ bierze udział w życiu społecznym przez akcje indywidualne, 

✓ bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

✓ bierze udział w konkursach, 

Sfera psychiczna 

✓ czci święta narodowe 

✓  posiada potrzebę uczestnictwa w kulturze poprzez wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, 

✓ wie jak zachowa się w kinie, teatrze, filharmonii 

Geografia 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ poznawaje siebie, swoje zdolności i  rozwija zainteresowania 

✓ radzi sobie w sytuacjach konfliktowych 

✓ radzi sobie w stresie 

Strefa społeczna 
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✓ korzysta świadomie ze środków przekazu np. Internetu 

✓  zna kraje Unii Europejskiej 

✓ podejmuje próby działalności na rzecz środowiska 

✓ zna i stosuje zasady savoir-vivr’e w różnych sytuacjach społecznych 

✓ jest wrażliwy na dbałość środowiska przyrodniczego 

✓ bierze udział w życiu społecznym poprzez wolontariat i akcje indywidualne 

✓ jest odpowiedzialny za swój rozwój 

Sfera psychiczna 

✓ jest tolerancyjny wobec innej rasy, religii i kultury 

Chemia 

Sfery rozwoju ucznia: 

Sfera fizyczna 

✓ kształtowanie postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych 

✓ dokonuje świadomego wyboru i urzytkowania kosmetyków i chemii gospodarstwa 

domowego 

Strefa społeczna 

✓ świadomie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy 

✓ bierze udział w pracach na rzecz ochrony środowiska 

✓ jest odpowiedzialny za wyniki pracy w grupie 

✓ zna sylwetki sławnych polskich chemików 

 

Fizyka 

Uczeń: 

✓ docenia wiedzę w rozwoju cylizacji, 

✓ docenia role pracy zespołowej, 

✓ odczuwa satysfakcję I radość poznawania, 

✓ prezentuje postawę życzliwości w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, 

✓ ćwiczenia I eksperymenty fizyczne. 

 

Technika 

Uczeń: 

✓ przyswaja określony zasób wiadomości na temat faktów, zasad I praktyki, 

✓ rozwija swoje kompetencje technicznepodczas zajęć opierając się na naturalnej ciekawości 

ludzkiej oraz indywidualnych zainteresowań, 
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✓ kształtuje poczucie estetyki I wrażliwość. 

 

 

 

 

 

W zakresie bezpieczeństwa: 

Uczeń:  

✓ jest przygotowany do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń 

technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach; 

✓ jest przygotowany do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania  

i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

✓ potrafi  utrzymać ład i porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, 

✓ zna zasady higieny związane z profilaktyką COVID - 19 
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Obszary i działania wychowawczo-profilaktyczne w klasach IV-VIII 

Obszary Zadania 

Relacje - 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Kształtowanie umiejętności  

właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

współdziałania. 

 

Kształtowanie umiejętności 

asertywnego wyrażania własnych 

potrzeb. 

 

Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności innych 

ludzi. 

 

Kształtowanie postawy szacunku i 

zrozumienia wobec innych osób. 

 

Rozwijanie zdolności do 

inicjowania i podtrzymywania 

znaczących głębszych relacji. 

 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej. 

 

Zapoznanie z rolą zainteresowań 

w życiu człowieka. 

 

Rozwijanie umiejętności 

rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej 

współpracy. 

 

Wyzwalanie chęci do 

działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat). 

 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do grupy, 

samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota). 

 

Kształtowanie otwartości 

na doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania 

problemów, na nową 

wiedzę. 

 

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących i 

autorytetów. 

Rozwijanie zainteresowań i 

pasji uczniów. 

 

Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich problemów i 

potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat). 

 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 

 

Rozwijanie świadomości roli i 

wartości rodziny w życiu 

człowieka. 

 

Rozwijanie samorządności. 

 

Rozwijanie zainteresowań, 

przedsiębiorczości, 

samodzielności,  

 

Kształtowanie umiejętności 

wchodzenia  w interakcje z 

ludźmi  w sposób 

zapewniający zadowolenie 

obydwu stron. 

 

Kształtowanie 

umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności. 

 

Rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie 

i innych (wolontariat). 

 

Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 

Rozwijanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i 

umiejętności. 

 

Rozwijanie umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które 

stwarzają korzyści dla 

obydwu  stron. 

Rozwijanie umiejętności 

dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań 

i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji. 

Rozwijanie potrzeby 

ciągłego  doskonalenia 

siebie jako jednostki, 

członka rodziny 

i społeczeństwa. 

Popularyzowanie wiedzy 

o różnicach kulturowych 

oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania 

z niej w kontakcie z 

ludźmi innej 

narodowości. 

Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu. 
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Obszary Zadania 

Kultura - 
wartości, 
normy i 
wzory 
zachowań 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 
 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, 

np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania. 

 

Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw. 

 

Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia 

w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na 

zachowanie. 

 

Dokonywanie analizy postaw, 

wartości, norm społecznych, 

przekonań i czynników które na 

nie wpływają 

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i 

dorobku narodowego. 

 
Rozwijanie takich cech 
jak: pracowitość, 
odpowiedzialność, 
prawdo- mówność, 
rzetelność i wytrwałość. 

 

Umacnianie więzi ze 

społecznością lokalną. 
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Obszary Zadania 

Bezpieczeństwo 
- profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 
Redukowanie agresywnych 
zachowań poprzez uczenie 
sposobów rozwiązywania 
problemów. 

 

Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia na 

dyskusję. 

 
Uświadamianie zagrożeń 
wynikających korzystania z 
nowoczesnych technologii 
informacyjnych. 

 
Koncerty profilaktyczne. 
 

Zwiększanie wiedzy 

 na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z 

nimi związanych. 

 

Rozwijanie 

umiejętnościtroski o własne 

bezpieczeństwo. 

 

Rozwijanie umiejętności 
prowadzenia rozmowy 
w sytuacji konfliktu — 
podstawy negocjacji 

i mediacji. 

 
Rozwijanie umiejętności 
identyfikowania przyczyn 
własnego postępowania. 

 
Dokonywanie analizy 
wpływu nastawienia do 
siebie i innych na 
motywacji do 
podejmowania 
różnorodnych zachowań. 

 
Koncerty 
profilaktyczne. 

 

Rozwijanie poczucia  

Osobistej 

odpowiedzialności, 
zachęcanie do  

angażowania się w 

prawidłowe 

i zdrowe zachowania. 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i instytucji 
świadczących pomoc w 
trudnych sytuacjach. 

 
Budowanie atmosfery 

wsparcia i zrozumienia w 
sytuacji problemowej oraz 

promowanie rzetelnej 

wiedzy mającej na celu 
zredukowanie lęku 
 
 

Koncerty profilaktyczne. 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów uzależnienia 

od komputera  

i Internetu 

Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i 

postępowanie. 

 
Dostarczenie wiedzy  
z zakresu prawa 
dotyczącego postępowania 
w sprawach nieletnich. 

 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom seksualnym 
 

Koncerty 
profilaktyczne. 

 

Propagowanie wiedzy na temat 

prawnych i moralnych 

skutków posiadania,    

zażywania 

 i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

 
Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania elementów 
negocjacji 
 i mediacji w sytuacji 
rozwiązywania konfliktów. 
 

Koncerty profilaktyczne. 
 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań 
zgodnych ze  zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

 

Utrwalanie umiejętności 

oceny konsekwencji  

podejmowanych działań dla 

siebie i dla innych – określanie 

alternatywnych rozwiązań 

problemu. 

 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu — 

podstawy negocjacji 

i mediacji. 
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Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia 

demoralizacją w Szkole Podstawowej W Wyszatycach 

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie. 

 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 

2. Stwierdzenie na terenie szkoły  podejrzanych przedmiotów lub substancji. 

3. Obecność na ternie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

4. Uszkodzenie imienia szkolnego. 

5.  Kradzieże na terenie szkoły 

6. Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych. 

6. Wypadek   podczas   zajęć  szkolnych,   zajęć   pozalekcyjnych  oraz śródlekcyjnych. 

7. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia zasłabnięcia (z uwzględnieniem nieobecności 

pielęgniarki  szkolnej) 

8. Posiadanie i używanie środków odurzających( narkotyki, leki), alkoholu, papierosów. 

9. Wagary powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

10. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie wsi i poza miejscem 

zamieszkania. 

11. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej  przez rodziców/ opiekunów i samowolne 

oddalenie się dziecka ze świetlicy. 

12. Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka. 

13. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do 

rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali. brak reakcji na polecenia 

nauczyciela itp.) 

14. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku  

do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowę, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia  

nauczyciela itp.) 

15. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole. 

16. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) 

17. Postępowania wobec ucznia, który stal się ofiarą czynu karalnego. 

18. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych 

osób dorosłych przebywających w szkole. 
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19. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych 

osób dorosłych przebywających w szkole. 

20. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów. 

21. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć 

szkolnych. 

22. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.  

23. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy. 

24. Procedury postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym. 

 

 

I. Zagrożenie pożarem, wybuchem, zatruciem. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe 

okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie 

uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom 

uczestniczącym w zdarzeniu. 

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły jego 

zastępcę lub sekretarkę 

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie 

służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 

5. Nauczyciele uczący w klasach, sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy lub dyżurujący 

na korytarzu organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.  
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2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie 

będących w posiadaniu uczniów. 

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzenia, np. 
przypominające  narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca,  

w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. 

2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły, jego zastępcę 

lub sekretarkę 

3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do 

czasu przybycia odpowiednich służb. 

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, 

Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły. 

 

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

3 a. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia 

(dzieci nie wychodzę z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają 

do budynku szkoły). 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika 

obsługi lub dyrektora, jego zastępcą 1ub sekretarką. 

3.Pracownik obsługi podejmuje działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia. 

4. Dyrektor Szkoły ewentualnie wzywa służby weterynaryjne. 

 

3 b. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby  zachowujące sie 

niewłaściwie na terenie szkoły 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby 

trzeciej w szkole prosi o opuszczanie jej terenu. W przypadku odmowy zawiadamia 

pracowników obsługi lub dyrektora Szkoły. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie zasoby  
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trzecie) przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie a w przypadku braku reakcji prosi  

o opuszczanie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

 

W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję . 

4. Uszkodzenie  lub zniszczenie  mienia szkolnego 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia  podejmuje interwencję 

mająca na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadomienie 

wychowawcy lub pedagoga. 

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie powiadomienie wychowawcy lub pedagoga  

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę  

w dokumentacji pedagoga. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy  

i przekazuje sprawę dyrektorowi , który ustala sposób i termin naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w  porozumieniu  z  dyrektorem szkoły 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu Policji. 

5. Kradzieże  na terenie szkoły 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca po otrzymaniu informacji od ucznia o 

kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności 

zdarzenia. 

2.Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia  

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy. 

3.Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informacje  o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi. 

4.Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia.Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcy zdarzenia 

oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje  

o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , 

sposób 

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ 

opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego 

rodzicami/ opiekunami prawnymi. 
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6. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych 

opiekunów poszkodowanego i ukarania sprawcy. 

 

Postanowienia dodatkowe 

1. Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - 

wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry 

elektroniczne, zabawki , itp./. 

2. Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz,  

a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni. 
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6. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz 

substancji uzależniających 

 

Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, 

szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki brani, palki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne 

przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, 

leki psychotropowe, tzw. „dopalacze ”. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłaniać go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i 

podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostro2ności 

deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga, gabinecie dyrektora lub zabezpiecza 

pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów). 

2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast 

powiadamia wychowawcy, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę  

z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym 

niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania. 

4. Jeśli uczeń dalszym ciągu nie chce oddać niebezpiecznego przedmiotu, ucznia izoluje się od 

klasy i wzywa się do szkoły rodziców. 

5. Do czasu przybycia Rodziców do szkoły uczeń znajduje się pod opieką osoby dorosłej będącej 

pracownikiem szkoły. 

6. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz 

sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły. 

7.  W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, te jest to narkotyk, substancja lub 

przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel 

wzywa policję. 
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7. Wypadek  podczas  zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw  

śródlekcyjnych 

Wypadek ucznia - nagle zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły na terenie szkoły lub poza terenem 

szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkła” itp.). 

1. Opiek Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnie poszkodowanemu 

opiekę, udziela pierwszej pomocy, w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe. 

2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora 

szkoły. 

3. Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku społecznemu inspektorowi BHP, który 

sporządza protokół wypadku. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci  

z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez 

zespół powypadkowy. 

5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący . 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora, policję i kuratora oświaty. 

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 
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8. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabniecie 

Nagła  niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka,, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości 

bólowe, duszności, krótkotrwałe zesłabnięci i omdlenia. 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, 

zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat 

szkoły poprzez wyznaczonego uczniao konieczności wezwania pomocy medycznej. 

2. Ratownik medyczny określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności podejmuje decyzję  

o przetransportowaniu ucznia do SOR. 

3. O zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły informuje rodziców ucznia. 

4. Pod nieobecność rodziców w drodze do SOR dziecku towarzyszy nauczyciel. 

5. W przypadku braku potrzeby przetransportowania dziecka do SOR osoba odbierająca 

informację od ratownika medycznego powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów  

i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły. 

6. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych uczeń pozostaje pod opieką 

nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

 

9. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci . 

2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

3. Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia  

i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania 

się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia policję. 

4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor 

szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję. 

5. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły. 

6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, 

konsekwencjach zażywania środków odurzających, formie ukarania ucznia. 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia 
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policję. 

9 a. Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez 

ucznia 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia oraz 

odnotowuje fakt w dokumentacji pedagoga szkoły. 

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy  

z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje  

o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania 

ucznia. 

 

10. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku 

lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. O zaistniałym 

fakcie informuje wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi  

i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie 

przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania  

i formie ukarania ucznia. 

3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca 

wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje. 

4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który 

przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodzic6w/ 

opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, 

przewidziane prawem czynności. 

6. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego 
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10 a. Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

Statut Szkoły reguluje zasady i formę usprawiedliwiana nieobecności. 

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co 

wpływa na ujemną ocenę z zachowania 

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary. 

1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez 

usprawiedliwienia każdorazowo informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala 

przyczynę nieobecności. 

2. W wypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia wychowawca 

wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopii zachowuje.  

3. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi   

i odnotowuje  ten  fakt  w  dokumentacji  pedagoga szkolnego. 

4. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć 

lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów   

do większej kontroli nad dzieckiem. 

5. Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia 

o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje  

w dokumentacji pedagoga szkoły. 

6. .Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa rodzica 

do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

7. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje sprawę na 

drogę postępowania egzekucyjnego. 
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11.Oddalenie sie ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie wsi i poza 

miejscem zamieszkania 

 

1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje 

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

a) poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki,  

a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu 

b) w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która 

deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania. 

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki: 

a) wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji, 

b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania, 

c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi 

upomnienia, 

d) jeśli oddalenie było świadome — przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia  

o sposobie ukarania, 

e) informuje rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, 

dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie  

turystycznej zostaje zawieszone. 
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12. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne 

oddalenie się dziecka ze świetlicy 

Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy 

1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe 

poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność.  

W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły. 

2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach 

złamania zasad regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów 

prawnych oraz wychowawcę klasy. 

3. W przypadku nieodnalezieni dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora 

szkoły, rodziców /opiekunów prawnych. 

4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte  przez szkołę i rodziców nieprzynoszę 

oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję. 

5. Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę   

klasy,   którzy  w  porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.
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12 a. Uczeń nieodebrany ze świetlicy 

1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu  ich przybycia. 

2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani  

do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel doprowadza 

dziecko do miejsca jego zamieszkania. 

4. W przypadku niezastania w domu rodziców/prawnych opiekunów lub innej osoby dorosłej 

powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu. 

5. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, 

którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem 

działania. 

 

13. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie  

wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego o przybycie do szkoły,  

wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: wpis do zeszytu 

korespondencji i szkolnej , kontakt telefoniczny, wizyta w domu. Podjęte działania dokumen-

tuje  

w dzienniku lekcyjnym. 

2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego wychowawca wysyła list 

polecony za potwierdzeniem odbioru. 

3. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca  

w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem 

działania. 
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14. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku 

do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowę, chodzenie po sali, brak reakcji na 

polecenia  nauczyciela itp.) 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę,  

a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów ucznia osobiście 

lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub zeszytu przedmiotowego.  

Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką. 

2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia 

pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami 

prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i wobecności 

nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem 

wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia. 
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15. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole 

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników 

 

a. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem 

i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności  

zdarzenia. 

b. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach,  

a w uzasadnionych przypadkach pedagoga. 

c. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym  

i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO. 

d. Wychowawca  informuje  poprzez  wpis  do zeszytu  korespondencji rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary. 

e. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, 

który podejmuje inne działania: 

✓ przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich, 

✓ wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą  strategii działań. Pedagog 

sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga. 

f. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog 

szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu 

rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 
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16. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły i jeśli jest  

to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje policji. 

3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności  

czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji. 

4. Pedagog powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę  

w dokumentacji pedagoga. 

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem. 

6. W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga  

w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  

powiadamia o przestępstwie ( zdarzeniu) policję. 
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17. Postępowania wobec ucznia, który stal się ofiarą czynu karalnego 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa razie konieczności 

karetkę pogotowia. 

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i 

rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w 

dokumentacji pedagoga. 

 

18. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika 

szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole. 

 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora 

szkoły. 

2. Pedagog   ustala   przebieg   zajścia   i  świadków  zdarzenia.  

3. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. 

4. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje  

o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia. 

5. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu 

wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

6. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

7. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w godzinach zajęć  

popołudniowych w szkole)  nauczyciel/  pracownik  szkoły zawiadamia  niezwłocznie o 

zdarzeniu policję. 
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19. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec 

ucznia 

1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzina/pracownika szkoły, dyrektor szkoły 

przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje 

o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica  

i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń. 

 

20. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób 

dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów 

1. Nauczycieli pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego  

i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia. 

2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły 

zawiadamia policję. 

4. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć 

popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia 

policję. 



 
 

Strona 46 z 49 
 

21. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć szkolnych 

 

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone zdeponowane w sekretariacie szkoły 

(regulamin szkoły) 

 

1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o  warunkach korzystania  

z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole. 

2. Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie wyłączenia urządzenia. 

3. Uczeń przekazuje telefon nauczycielowi do zdeponowania w sekretariacie szkoły. 

4.Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców / opiekunów prawnych ucznia, 

którzy odbierają telefon z sekretariatu szkoły. 

 

22. Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie 

wychowawcy, a ten pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza 

rozmowę z dzieckiem lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do 

rozpoznania sprawy. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę  

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy  

wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania  

i wskazuje formy pomocy. 

4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ 

opiekunowie prawni dziecka. 

5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą 

przemocy, pedagog informuje policję , sąd rodzinny oraz GOPS, sporządza notatkę  

w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach  

niezwłocznie informuje kuratora. 
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23. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu 

wychowawcy, a ten pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą 

cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych 

świadków 

3. 3 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ 

opiekunów prawnych poszkodowanego isprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni). 

4. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z 

zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO. 

5. Winnych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. 

Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga. 

6. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie  

są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy  

Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli 

to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy 
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24. Procedury postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym 

Obowiązujące w Szkole Podstawowej w Wyszatycach 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)  

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 

6, poz. 69 z późn. zm.) 

Cel procedury: 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, 

podczas jego pobytu w szkole. 

Zakres procedury: 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w szkole, określa 

sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku 

do chorych dzieci. 

Postanowienia ogólne: 

1. W szkole obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, 

żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych. 

2.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. 

3.Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole. 

4.Jeżeli w szkole nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy  

( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, 

ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne 

zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  

o dolegliwościach dziecka.  

5.Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie 

prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z szkoły.  

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1189-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
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6. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem  

do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych. 

 Postanowienia końcowe: 

1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Szkoły 

Podstawowej w Wyszatycach. 

2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają 

zapoznani poprzez stronę internetową oraz na zebraniu z rodzicami.  

3. Leki w szkole mogą być podawane w szczególnych przypadkach, (za zgoda rodziców)  

po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji.  

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich 

informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka  

(alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia 

wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.).  

5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie praw np. sposób 

ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając  

w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie  

o przebiegu choroby przewlekłej dziecka. 

7. Nauczyciel w klasie w której uczy się dziecko z chorobą przewlekłą w widocznym dla 

siebie miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 

przewlekle chorego. 

8. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle 

chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców  

(opiekunów prawnych) dziecka.. 

 

Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków  

po czas pobytu w szkole, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić rodzic. 

 

 

 

 

 

 


