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Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej i. Juliusza Rogera
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie
podstawy

programowej

wychowania

przedszkolnego

oraz

kształcenia

ogólnego

w poszczególnych typach szkół (ze zmianami)
Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
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I. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie
w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, 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, bądź
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 służbową.
4) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami
prawnymi i wymierza kary zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
5) W

przypadku

braku

poprawy

zachowania

wychowawca

w

porozumieniu

i w obecności 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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II. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego
1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje
interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie
powiadamia wychowawcę lub pedagoga.
2) W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala
podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub
pedagoga.
3) Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę
dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę.
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, wychowawca w porozumieniu
z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
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III. Kradzieże na terenie szkoły
1) Nauczyciel 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, jednak bez przeszukania domniemanego sprawcy.
3) Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu
wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności
pedagogowi.
4) Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie
okoliczności zdarzenia.
5) Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego
rodzicami/opiekunami prawnymi - informacje o ustalonych okolicznościach
zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz sposób ukarania
sprawcy.
6) Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego
rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze
sprawcą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.
7) W uzasadnionym przypadku pedagog szkolny i wychowawca w porozumieniu
z dyrektorem podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują
rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego oraz sprawcy.

Postanowienia dodatkowe
- Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym (np. telefony komórkowe, tablety,
biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki, itp.).
- Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy cenne mogą zostać przekazane
nauczycielowi i

pozostawione w magazynku sportowym, do którego dostęp ma

jedynie nauczyciel.
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IV. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, przerw
śródlekcyjnych oraz na świetlicy szkolnej
Wypadek ucznia – nagłe 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).
1) Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia
zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
2) Nauczyciel, higienistka lub sekretarka o wypadku niezwłocznie powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również
dyrektora szkoły.
3) 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 przez
odpowiednie służby.
4) O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ
prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (BHP).
5) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
6) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
7) 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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V. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie
Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości
bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.
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 ucznia o konieczności wezwania
pielęgniarki szkolnej.
2) Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców
dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
3) W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji
sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka
ze szkoły.
4) Do momentu odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub przyjazdu
pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez
dyrektora szkoły.
5) W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka
nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/
opiekunów prawnych ucznia.
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VI.

Posiadanie

przez

uczniów

narzędzi,

przedmiotów

substancji

niebezpiecznych
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże,
duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz,
straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty,
substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol,
nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.
Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje
o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy,
żrący, nieznaną substancję chemiczną, itp.
1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia
niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego
przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (deponuje je
w sekretariacie, gabinecie pedagoga 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 wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach
dyrektora szkoły.
3) Wychowawca, bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza
rozmowę z uczniem wyjaśniającą powody przyniesienia tego przedmiotu, pouczając
równocześnie o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
4) 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 do dokumentacji ucznia.
5) W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub
przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący
nauczyciel wzywa policję.
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VII. Używanie przez ucznia substancji odurzających i uzależniających
(nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, dopalacze, itp.)
Postępowanie w sytuacji podejrzenia zażycia narkotyków, dopalaczy, bądź
innych substancji psychotropowych przez ucznia

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 się policję.
4) W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub
dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.
5) Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/
opiekunami prawnymi - ustalenie okoliczności zdarzenia, konsekwencji zażywania
środków odurzających, formy ukarania ucznia.
6) W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły
powiadamia policję.
Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia
1) Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę
klasy.
2) Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz
odnotowuje fakt w dokumentacji ucznia.
3) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem
i jego rodzicami/opiekunami prawnymi - informacje o ustalonych okolicznościach
zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.
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VIII. Ucieczka, wagary, liczne nieobecności
Postępowanie w sytuacji ucieczki ucznia ze szkoły
w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
1) Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność
w dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć pozalekcyjnych 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 sporządza stosowną notatkę. 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
rodziców/opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły
podejmuje inne, przewidziane prawem czynności. Powtarzające się ucieczki pedagog
zgłasza do sądu rodzinnego.
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Postępowanie w sytuacji wagarów oraz powtarzających się
nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach
Zgodnie ze Statutem Szkoły, rozdz. VI, § 16b, pkt. 2 dotyczącym obowiązków w zakresie
usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach
edukacyjnych:
usprawiedliwienie należy przedstawić wychowawcy (w razie nieobecności wychowawcy
innemu nauczycielowi) w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; jeżeli uczeń jest nieobecny
dłużej niż tydzień, rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę lub dyrektora szkoły
o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności.
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 przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia
wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.
3) Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami
prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji ucznia - poinformowanie
o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz
zobowiązaniu rodziców/ opiekunów prawnych do większej kontroli nad dzieckiem.
4) Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny/asystent rodziny, wychowawca
powiadamia o powyższej absencji ucznia również kuratora/asystenta rodziny, a fakt
odbycia rozmowy odnotowuje się w dokumentacji pedagoga szkoły.
5) 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.
6) Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje
sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.
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IX. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających
w szkole
Postępowanie wobec zachowania agresywnego uczniów w stosunku do rówieśników
1) Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli
jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności
zdarzenia.
2) Nauczyciel

informuje

wychowawcę

o

zdarzeniu

i

wstępnych

ustaleniach,

a w uzasadnionych przypadkach pedagoga.
3) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę służbową
i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania.
4) Wychowawca informuje poprzez rozmowę, bądź wpis do zeszytu informacyjnego
rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.
5) Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga
szkolnego, który podejmuje inne działania:
• przeprowadza rozmowę interwencyjną na osobności, a następnie w obecności rodziców;
• wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań;
Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.
6) 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.
Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

1) Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa
pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
2) Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/
opiekunów prawnych ucznia.
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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
służbową.
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. Sporządza notatkę
w dokumentacji pedagoga.
3) Pedagog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia, informuje o
zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.
4) W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu
wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.
5) Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.
6) 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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X. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej
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:
•

wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,

•

uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,

•

jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki
i udziela uczniowi upomnienia,

•

jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki
i informuje ucznia o sposobie ukarania,

•
3) Jeśli

informuje rodziców/ opiekunów prawnych.
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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XI. Podejrzenie nadużywania mediów elektronicznych - Internet, portale
społecznościowe. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych
urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych
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 i schowania urządzenia.
3) Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców / opiekunów prawnych
ucznia.
4) Nauczyciel,

któremu

zgłoszony

został

przypadek

nadużywania

mediów

elektronicznych przez ucznia, informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz pedagoga.
5) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z uczniem,
udziela mu wsparcia i porady.
6) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem

informuje o zdarzeniu rodziców/

opiekunów prawnych.
7) Jeżeli wymaga tego sytuacja należy skierować ucznia oraz jego rodziców/opiekunów
prawnych do ośrodka terapii uzależnień.

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 31.08.2015r.
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