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Załącznik do Zarządzenia nr 7 2012/2013 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7                                              

im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 stycznia 2013r. 

 

Aktualizacja Systemu - Uchwała Rady Pedagogicznej    nr  7  2016/2017  z dnia 29.03.2017 

 

Przygotował zespół: 

Katarzyna Drobik- Jarzyna- Wicedyrektor szkoły 

Beata Połowczuk- nauczyciel informatyki 

Iwona Jakubiec - kierownik świetlicy 

Ewa Kopeć- pedagog szkolny 

 

 

 

 

   

 

Spis treści: 
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2. Cele systemu interwencji.    

3. Zadania systemu interwencji. 

4. Zadania szczegółowe. 

5. Podmioty systemu. 

6. Narzędzia systemu. 

 

 

  II. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, 

demoralizacją, cyberprzemocą. 

 

1. Ogólne procedury w przypadku nagannych  zachowań  uczniów niezgodnych z 

regulaminem szkoły. 

2. Postępowanie, gdy uczeń na terenie szkoły narusza zasady współżycia społecznego, 

popełnia czyny zabronione. 

3. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego. 

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o wagary. 
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5. Postępowanie w przypadku przejawów demoralizacji ucznia. 

6. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia wobec nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. 

7. Postępowanie w przypadku dewastacji mienia społecznego (szkolnego). 

8. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

9. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

10. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. 

11. Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży. 

12. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące stosowania cyberprzemocy. 

13. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole. 

14. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu. 

 

III.  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów. 

 

1. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym. 

2. Procedura postępowania w sytuacji złego stanu zdrowia ucznia. 

3. Procedura postępowania w sytuacji próby samobójczej ucznia lub samobójstwa ucznia na 

terenie szkoły lub poza nią. 

4.Procedura postępowania w przypadku konieczności przekazania informacji o śmierci ucznia. 

 

IV.  Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci  

 i młodzieży zagrożonych uzależnieniem lub mogących mieć związek z popełnieniem czynu 

karalnego lub przestępstwa - Załącznik nr 5 do Szkolnego Systemu  Bezpieczeństwa.  

 

     V. Procedury organizacyjne. 

 

1. Procedura organizowania dyskotek i bali szkolnych- załączniki nr 1, nr 2 

2. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów nauczycielskich na 

korytarzu i w szatni - załącznik nr 3,  

3. Zasady zachowania się uczniów na przerwach – załącznik nr 4 

4. Procedury lekcyjne. 

5. Procedury postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel (w  świetlicy lub w czasie lekcji w 

klasie/na hali) źle się poczuje. 

 

 

 

     I. Szkolny System Interwencji. 

 
Założenia: 

1. Działanie w ramach prawa (prawo wewnętrzne i zewnętrzne szkoły). 
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2. Angażowanie osób kompetentnych. 

3. Wykonywanie przez wszystkich swoich obowiązków. 

4. Przestrzeganie ustalonych kolejności i form działania. 

5. Niezakłócanie przebiegu realizacji zadań szkoły. 

 

Cele systemu interwencji: 

1. Bezpieczeństwo osób związanych ze szkołą. 

2. Pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej. 

3. Zapobieganie zdarzeniom krytycznym. 

 

Zadania systemu interwencji: 

1. Eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa. 

2. Umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywania 

       ich obowiązków. 

 

Zadania szczegółowe: 

 

1. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających 

uczniom. 

2. Eliminowanie wszelkich form agresji psychicznej i fizycznej. 

3. Eliminowanie niebezpiecznych zachowań uczniów. 

4. Ochrona uczniów przed demoralizacją, 

5. Zapobieganie nałogom. 

6. Ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób niepożądanych  i nieuprawnionych. 

7. Budowanie dobrego klimatu szkoły.  

 

Podmioty systemu: 

1. Zidentyfikowane grupy zagrożenia. 

2. Uczeń. 

3. Rodzice. 

4. Nauczyciel. 

5. Zespoły nauczycielskie. 

6. Rada Pedagogiczna. 

7. Dyrektor. 

8. Zespół kierowniczy szkoły. 

9. Zespół administracji i obsługi szkoły. 

10. Rada Rodziców. 

11. Samorząd Uczniowski. 

12. Pedagog szkolny. 

13. Pielęgniarka szkolna. 

14. Zespół ds. interwencji kryzysowej. 

 

Narzędzia systemu: 

1. Obserwacje. 

2. Monitoring. 

3. Rozmowy, umowy, kontrakty. 

4. Spotkania grup roboczych. 

5. Spotkania Zespołu ds. interwencji kryzysowej. 

6. Kontakty i spotkania z Rodzicami. 

7. Komunikaty. 

8. Uchwały. 

9. Zarządzenia. 
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10. Nadawanie uprawnień. 

11. Przekazywanie spraw instytucjom zewnętrznym. 

 

 

 

II. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

przestępczością, demoralizacją, cyberprzemocą. 
 

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

substancji psychoaktywnych, przejawia zachowania świadczące o demoralizacji (narusza zasady 

współżycia społecznego, popełnia czyny zabronione, systematycznie uchyla się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, bierze udział w działaniach grup o charakterze przestępczym) 

nauczyciel powinien podjąć następujące działania: 

 

1.  Ogólne procedury w przypadku nagannych zachowań niezgodnych z regulaminem  

szkoły. 

 

Wobec ucznia zachowującego się w sposób niezgodny z regulaminem szkoły stosuje się 

następujące działania dyscyplinujące: 

1. Ustne upomnienie przez  nauczyciela lub wychowawcę klasy. 

2.      Wpis uwagi i punktów ujemnych z zachowania do dziennika internetowego i/lub zeszytu 

uwag ucznia (w klasach młodszych). 

3. Upomnienie dyrektora. 

4.  Naganę dyrektora. 

5.  Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych. 

6.  Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

7.  Spotkanie zespołu wychowawczego z uczniem i jego rodzicami.                                                      

8.  Obniżenie oceny z zachowania. 

9. Przeniesienie do klasy równoległej w swojej szkole 

10.  W uzasadnionych przypadkach rażącego łamania prawa postanowień Statutu Szkoły 

 

Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły. 

 

Uczeń ma prawo do odwołać  się od kary w ciągu 7 dni od daty ukarania poprzez: 

a. Ustną prośbę do nauczyciela lub wychowawcy klasy 

b. Ustną lub pisemną prośbę do Dyrektora szkoły 

c. Zwrócenie się do samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego lub Rady 

Pedagogicznej o poręczenie 

 

Odwołanie w formie pisemnej przekazane zostaje do Dyrektora szkoły przez wychowawcę  klasy. 

 

 

2. Postępowanie, gdy uczeń  na terenie szkoły narusza zasady współżycia społecznego, 

popełnia czyny zabronione. 

 

1. Nauczyciel, inny pracownik szkoły lub rodzic przekazuje uzyskaną informację 

wychowawcy ucznia. 

2. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego i Dyrekcję szkoły. 

3. Wychowawca wzywa rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i przekazuje uzyskaną 

informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami i, w ich obecności, z uczniem. 

W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca zobowiązuje ucznia do zaniechania  
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negatywnego postępowania, a jego rodziców/ prawnych opiekunów do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. 

4. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub oddziaływania szkoły nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informację o  

przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny lub  

Policję.  

 

3. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego. 

 

1.  Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję ucznia. 

            2.  Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

            3.  Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie ustalonym  

             w systemie oceniania zachowania. 

4.  Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie wychowawca  

powiadamia pedagoga szkolnego. 

5.  Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami/ prawnymi    

opiekunami ucznia (informacja może być przekazana telefonicznie, listownie lub osobiście- 

fakt ten należy zaś odnotować w dokumentacji pedagoga, rodzice mogą też być poproszeni o 

zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka). 

6. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności dziecka poprzez: rozmowę z rodzicami, 

 wywiad w domu rodzinnym ucznia, we współpracy z wychowawcą, pracownikiem  

 socjalnym lub kuratorem sądowym/ policjantem- inspektorem ds. nieletnich. 

7. Wychowawca, pedagog oraz rodzice podejmują wspólne działania zaradcze w celu   

realizowania obowiązku szkolnego przez danego  ucznia. 

8. W przypadku braku współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami a wychowawcą  

dotyczącej długotrwałej nieusprawiedliwionej  nieobecności dziecka na zajęciach i brak 

kontaktu telefonicznego/osobistego (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie 

wyraża chęci na spotkanie indywidualne, nie odbiera telefonów i informacji na piśmie) 

rodzic otrzymuje przesłaną listem poleconym informację od  Dyrektora szkoły zawierającą: 

a) stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, 

b) wezwanie do osobistego stawienia się w szkole i wyjaśnienia  zaistniałej nieobecności    

dziecka, 

c) nakaz posyłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie, 

      d) informację, że niespełnienie tego obowiązku  jest zagrożone postępowaniem 

egzekucyjnym. 

9. W przypadku, gdy uczeń nadal nie  realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor 

 szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego. 

10. Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny, gdy  obserwuje się brak współpracy  

rodziców w rozwiązaniu tego problemu lub gdy szkoła wykorzysta wszelkie  dostępne 

środki oddziaływań  wychowawczych  i nie przyniosą one oczekiwanego  rezultatu. Może 

również w trosce o bezpieczeństwo ucznia zawiadomić Policję o nie spełnianiu przez ucznia 

obowiązku szkolnego oraz braku kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

11. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna (art.112 

 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji). 

 

                                                                                               

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o wagary. 

 

1. Powiadomienie rodziców o powtarzających się nieobecnościach dziecka. 

2. Wezwanie rodziców w celu ustalenia przyczyn opuszczania zajęć szkolnych przez dziecko. 

3. Poinformowanie, że za obowiązek szkolny swojego dziecka odpowiadają rodzice. 

4. Rozmowy motywująco -wychowawcze z uczniem. 
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5. W sytuacji, gdy rozmowy dotyczące opuszczania lekcji, na płaszczyźnie Szkoła-Rodzic 

Uczeń okażą się nieskuteczne sprawa zostaje skierowana do organu prowadzącego (Urząd 

Miasta), Policji, Sądu rodzinnego. 

   

 

5.  Postępowanie w przypadku przejawów  demoralizacji ucznia: 

 

1. Przekazać  informację wychowawcy klasy.    

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły. 

                   3.    Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców ucznia, a następnie: 

a) przekazuje im uzyskaną informację, 

b) przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności, 

c) w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem, 

d) w toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej  placówki i udział dziecka w (programie) zajęciach terapeutycznych. 

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

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich  dziecka, szkoła powiadamia 

pisemnie o zaistniałej sytuacji Sąd rodzinny lub Policję. 

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

wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), 

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia 

pisemnie Sąd Rodzinny lub Policję. 

             Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych  instytucji.  

           

 

6. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia wobec nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły. 

 

1.  W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność      

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny 

 szkoły, powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do Dyrektora 

 szkoły, a w przypadku jego nieobecności do Pedagoga szkolnego lub Wychowawcy 

 klasowego. 

2.  W obecności pracowników wymienionych w punkcie 1 procedury uczeń odbywa  

z nimi rozmowę wstępną. 

3.  Jeżeli  w przypadku danego zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy, wychowawca 

powiadamia niezwłocznie o tym fakcie rodziców ucznia. 

4.  Uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły  

i Statutu. 

5.  Rodzice / opiekunowie prawni ucznia i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, 

zawierający dalsze zasady współpracy stron. 

6.  Jeżeli uczeń podlega dozorowi kuratora sądowego, szkoła powiadamia o tym fakcie 

 również kuratora. 

7.  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku danego ucznia: 

a) wychowawca niezwłocznie powiadamia  telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji, 

b) uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i Statutu, 

c) uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, 

d) rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń  podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 
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e) sporządzona zostaje notatka z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ 

prawnych opiekunów ucznia. 

f) szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie  

dalszego postępowania, 

Jeżeli uczeń podlega dozorowi kuratora sądowego, on także zostaje powiadomiony  

o  zaistniałych okolicznościach. 

 

 

7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego 

   (szkolnego). 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który uzyskał informację o dewastacji lub stwierdzi 

dewastację mienia, ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą 

informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody. 

2.  Informuje o fakcie Dyrektora szkoły. 

3.  Podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody.  

W uzasadnionych  przypadkach Dyrektor powiadamia Policję. 

4. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wychowawca lub 

Dyrektor  wzywa do szkoły jego rodziców/ prawnych opiekunów. 

 

 

8. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 

1. Nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy 

sytuacji  szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze  zmierzające do eliminacji trudności  

wychowawczych  i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach  i zapoznaje go ze swoim planem 

działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy. 

4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia 

                   wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica. 

5. Wychowawca, we współpracy z pedagogiem szkolnym, przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 

6. Wychowawca występuje do rodzica zgłaszając potrzebę przeprowadzenia badań 

                              w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii  

  w dalszej edukacji ucznia. 

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego 

ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą 

dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym. 

8. Na najbliższej konferencji  Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje 

członków RP o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania. 

 

 

9. Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań ucznia. 

 

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu jego nieodpowiednie 

zachowanie. 

2. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę 

na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw, 

budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. 

3. Zwraca się z prośbą o zgłoszenie się rodzica / prawnego opiekuna do szkoły, 

                  przeprowadza rozmowę z rodzicem, pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego  rozwoju 
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intelektualnego, społecznego, emocjonalnego. 

4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami  

 (pobicia, zaczepki, przemoc psychiczna, itp.) wychowawca w porozumieniu z rodzicami 

dziecka kieruje je na badania psychologiczne w celu uzyskania dalszych wskazówek 

dotyczących prowadzenia ucznia. 

5. W sytuacji, gdy uczeń w  dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, Dyrektor  

w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego                                

o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

  

10.  Procedury postępowania w  sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. 

              

1.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów 

(bójka, pobicie, itp.) jest zobowiązany do natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na 

zaistniałą sytuację, tzn. 

a)  rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary, 

b) zgłosić fakt do wychowawcy klasy, a przypadku jego nieobecności do Dyrektora, 

c) zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej , a w przypadku jej nieobecności udzielić 

poszkodowanemu pierwszej pomocy, jeśli takiej wymaga, 

1. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź 

uczniami biorącymi udział w zdarzeniu celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 

2. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i 

ofiary zdarzenia). 

3. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje odpowiedni wpis i punkty 

ujemne do dziennika internetowego  

4.  Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę ,którą podpisuje 

zarówno uczeń jak i rodzic. 

5. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej Dyrektor szkoły zgłasza sprawę  

przemocy fizycznej na Policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora. 

         

 

11. Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży. 

 

1. O fakcie kradzieży uczeń powiadamia nauczyciela sprawującego opiekę klasą w danym 

momencie a następnie wychowawcę swojej klasy. 

2. Wychowawca klasy podejmuje działania, by wyjaśnić, czy kradzież  faktycznie miała              

miejsce: 

a) rozmowa z osobą sprawującą opiekę nad klasą w momencie kradzieży, 

b) rozmowa z uczniem, 

c) rozmowa z uczniami z klasy, sprawdzenie nagrania z monitoringu, 

d) inne działania zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia i sprawcy. 

3. Po stwierdzeniu, że kradzież  miała miejsce, zostaje zawiadomiony Dyrektor szkoły. 

4. Dyrektor powołuje Komisję ds. interwencji kryzysowej, która zajmuje się sprawą kradzieży. 

5. Wychowawca zawiadamia o kradzieży rodziców ucznia. 

6. Dyrektor szkoły powiadamia Policję, która zgodnie z własnymi procedurami bada sprawę. 

 

 

12. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące stosowania cyberprzemocy. 

 

1. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

 

• Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, przekazuje informację 

wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga i Dyrektora.  
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• Pedagog i Dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze 

postępowanie, ustalają okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

 

2.  Zabezpieczenie dowodów  

 

• Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. 

(Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich wystąpienia oraz 

ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu wszystkich 

dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów. Jeśli 

treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej 

strony – kontakt z administratorem strony.) 

• Nauczyciel, który otrzymał informację zapisuje datę i czas otrzymania informacji, materiału, 

treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, 

numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe 

treści czy profil.  

• Jeśli zachodzi taka konieczność-na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak 

również identyfikacji sprawcy pomaga nauczyciel informatyki. 

 

3. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

 

      W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog, 

pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających 

szczególnej uwagi, podejmuje dalsze działania: 

 

1. Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 

 • ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie 

rozwiązania sytuacji konfliktowej; 

 • sprawca otrzymuje jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form 

przemocy; 

 • omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;  

• zobowiązanie ucznia do zaprzestania przemocowego  działania i usunięcia z Sieci szkodliwych 

materiałów;  

• określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy; 

  

2. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:  

• rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem 

dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę 

 środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka 

 • pedagog opracowuje treść kontraktu dla dziecka, określającego zobowiązania ucznia, rodziców i 

przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy 

realizacji zadań zawartych w umowie. 

  

3. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną: 

 • praca ze sprawcą zmierzająca w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji 

swojego zachowania, w zmianie postawy i postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z 

nowych technologii. (rozmowy z uczniem prowadzone przez pedagoga, wychowawcę)  

• w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą 

rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.  

 

4. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

przewidzianych w Statucie Szkoły. 
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• Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zastosowaniu kar lub/i środków dyscyplinarnych 

przewidzianych w Statucie. 

 

W przypadku, gdy sprawca jest nieznany: należy w trybie pilnym doprowadzić do przerwania 

aktu cyberprzemocy, zawiadomić administratora serwisu o zaistniałym fakcie i konieczności 

usunięcia materiału z sieci; w przypadku trudności należy powiadomić właściwe organa Policji, 

które podejmą odpowiednie kroki. 

 

Pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online oraz 

profesjonalistów udzielana jest pod numerem 800 100 100 w Telefonie dla Rodziców 

i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci. 

 

Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online dla osób poniżej 18 roku życia 

dostępna jest w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz na stronie116111.pl. 

 

 

4. Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

  

1. Wsparcie psychiczne:  

• Rozmowa z uczniem (zapewnienie go, że dobrze zrobił mówiąc o tym, co się stało oraz, że 

szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i postara się mu pomóc uruchamiając 

odpowiednie procedury interwencyjne.)  

• Ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i 

poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej; 

• Udzielenie porady dotyczącej tego, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie 

bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. (Nie utrzymywać kontaktu 

ze sprawcą, nie odpowiadać na maile, telefony, itp., nie kasować dowodów: e-maili, SMS-

ów, MMS-ów, zdjęć; zastanowić się nad zmianą adresu e-mail, numeru telefonu 

komórkowego, itp).  

 

2.  Powiadomienie rodziców ucznia ofiary cyberprzemocy: 

•  rozmowa dotycząca  działań, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, 

zaproponowanie rodzicom i dziecku pomoc specjalisty spoza szkoły.(np. psychologa) 

 

 3.  Monitoring sytuacji  po zakończeniu interwencji. 

• wychowawca monitoruje sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego 

podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

 

 

Uwaga! Powiadomienie Policji i/lub sądu rodzinnego. 

Szkoła jest zobowiązana do powiadomienia Policji i/lub sądu rodzinnego: 

1. Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania (Dyrektor szkoły powinien pisemnie 

powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają 

informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.) 

2.  Jeśli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z 

rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów (Dyrektor powinien zwrócić się do sądu 

rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich.) 

http://116111.pl/
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3. Jeśli doszło do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa (Dyrektor 

szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i/lub sądowi rodzinnemu w przypadku 

przestępstw ściganych z urzędu). 

 

 

Źródło: „Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Rekomendacje dla szkół.”  

FDN, 2013. 

 

13. Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole 

1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. 

 Informacja o kontakcie uczniów ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga 

z różnych źródeł: od samych uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli.  

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia:  

• Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, 

pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora.  

• Zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich 

wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu 

wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów. 

Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej 

strony – kontakt z administratorem strony.  

• Identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenie, kim 

są świadkowie zdarzenia. Klasyfikacja szkodliwych treści: pornograficzne promujące nienawiść, 

rasizm, ksenofobię, przemoc; promujące zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne; 

psychomanipulacja.  

• Współpraca z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc w 

zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do 

szkodliwych materiałów.  

3. Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych w rozpowszechnianie 

szkodliwych treści (edukacja, warsztaty z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. 

mają negatywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją).  

4. Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, że takie materiały nie są w szkole akceptowane.  

5. Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących: ustalenie okoliczności zdarzenia; 

rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem na temat przesyłanych treści (jakie 

emocje budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich zachęca i jak wpływa na 

wyobrażenia na temat otaczającego świata); omówienie konsekwencji zdarzenia dla osób 

mających kontakt ze szkodliwymi treściami – w tym też konsekwencji wynikających ze 

złamania regulaminu szkoły.  

6.  Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe treści 

rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć od lidera grupy. 
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7.  Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości, z 

materiałem dowodowym. Poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę 

wobec ucznia i podjęcie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu.  

8.  Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia.  

9.  Wsparcie informacyjne dotyczące możliwych działań wobec szkodliwych treści, informacja 

dotycząca formy ich zgłaszania do Dyżurnet. pl (punkt kontaktowy zajmujący się 

zwalczaniem nielegalnych treści w internecie), zabezpieczania dowodów.  

10.  Podjęcie interwencji prawnej.  

Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu 

rozpowszechniania:  

• pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 kk  

• treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub 

nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 

wyznaniowych – art. 256 i art. 257 kk.  

Inne formy interwencji: kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są 

nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony. 

11.   Dokumentacja zgłoszenia w formie pisemnej. 

Źródło: „Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Rekomendacje dla szkół.”  

FDN, 2013. 

 

 

14.  Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu. 

 

1. Ujawnienie przypadku nadużywania internetu. 

Informacja o nadmiernym korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć do nauczyciela/ 

pedagoga z różnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia, rodziców, innych nauczycieli. 

2. Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat podejrzeń o nadużywaniu internetu, jego 

formy oraz częstotliwości. 

3. Kontakt z rodzicami. Poinformowanie opiekunów o obserwacjach dotyczących dziecka. 

4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź polecenie 

specjalistycznej placówki.  

5. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji nadużywania 

internetu ( informacje dotyczące bezpośredniej pomocy specjalistycznej; przekazanie kontaktu 

do zespołu pomocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online: Pomoc i wsparcie dla 

rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online oraz profesjonalistów udzielana 

jest pod numerem 800 100 100 w Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie 

Bezpieczeństwa Dzieci. Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online dla osób 

poniżej 18 roku życia dostępna jest w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

oraz na stronie116111.pl. 

http://116111.pl/
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6. Podjęcie interwencji prawnej. (Większość sytuacji związanych z nadużywaniem internetu bądź 

komputera nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego. Zgłoszenie sprawy do sądu 

rodzinnego jest jednak wskazane, jeśli rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują 

się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują nie 

wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powinien 

zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających 

z ustawy o postępowaniu z nieletnimi.) 

7. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, 

rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą). 

8. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie 

się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak realizuje obowiązek szkolny, 

czy bierze udział we wszystkich zajęciach).  

 

Źródło: „Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Rekomendacje dla szkół.”  

FDN, 2013. 
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III.  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów. 

 

1. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym.   

 

Część ogólna: postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym na co dzień. 

I. Obowiązki rodzica: 

W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole, rodzic najpóźniej do 10 września powinien 

dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego, objawach 

choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm. 

Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

II. Obowiązki wychowawcy: 

Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 

pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji 

zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

III. Obowiązki nauczycieli: 

Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 

organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi 

formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono 

pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

* zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy i 

nauczyciela 

*  pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności 

*  budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym 

*  traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 

* uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 

* uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 

* motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 

* dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 

* motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań 

*  pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych    możliwości 

psychofizycznych dziecka 

*  rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach 

*  zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

* stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami 

* odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

 V. Zalecenia dotyczące poszczególnych chorób przewlekłych. 

1.Dziecko z astmą 

 NAKAZY 
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1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego 

przyjąć dodatkowy lek. 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 

 

 ZAKAZY 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 

2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie 

powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, 

ciągłego wysiłku. 

  

OGRANICZENIA 

1.Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania 

ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach, 

które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

 

 OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

 (Wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.) 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego. 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

  

2. Dziecko z cukrzycą 

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy 

zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 

także w trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 

insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką 

szkolną i rodzicami dziecka. 

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, 

nawet w trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także 

w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

3. Dziecko z padaczką 

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, 

zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i 

zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z 

zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy 

jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy 

zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 
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4. Dziecko z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli: 

1.Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka 

( tj. : brak koncentracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, 

nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i wypełnianiem 

codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod wpływem bodźców 

zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy ) 

2. Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi i 

zainteresowania. 

3. Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 

4. Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród ) 

5. Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie ) 

6. Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 

7. Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 

4.Dziecko z zaburzeniami lękowymi 

1.Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgłosić rodzicom 

ucznia. 

2.Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi: 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa 

- stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia 

- ograniczenie odpytywania na forum klasy 

- normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku 

- uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

Część szczegółowa: postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym w wypadku nasilenia objawów 

choroby lub ataku choroby 

1.Dziecko z astmą 

W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i 

pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

2. Dziecko z cukrzycą 

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 

2. Ból głowy, ból brzucha. 

3. Szybkie bicie serca. 

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 

5. Osłabienie, zmęczenie. 

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 

8. Napady agresji lub wesołkowatości. 

9. Ziewanie/senność. 

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 

11. Zmiana charakteru pisma. 

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

14. Drgawki. 
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 POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII . 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony 

w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 

 

NIE WOLNO: zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak 

np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 

NALEŻY: Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

 

OBJAWY HIPERGLIKEMII- zawyżony poziom cukru. 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

1. ból głowy, ból brzucha. 

2. nudności i wymioty. 

3. ciężki oddech. 

może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy. 

2. Skontaktować się z rodzicami i wezwać pogotowie. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii 

nie obniży się. 

 

3. Dziecko z padaczką 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

  

NIE WOLNO: 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

 

W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

W szczególnych przypadkach, i na wyraźną prośbę rodziców, w szkole, dzieciom ze stwierdzoną 

chorobą przewlekłą, mogą być podawane leki.  
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Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel  lub pracownik szkoły (upoważniony 

przez dyrektora),  który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w 

szkole. 

Jeśli nauczyciele/osoby upoważnione przez dyrektora szkoły wyrażą zgodę na podawanie dziecku 

leków, to powinny: 

1. posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o chorobie dziecka i o konieczności podawania 

mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania 

(dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów), 

2. posiadać pisemne upoważnienia: do kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na 

cukrzycę lub podawania leków wziewnych na astmę (wymagać od rodziców/prawnych 

opiekunów), 

3. odnotowywać fakt podania leku w „imiennym  rejestrze podawanych leków dziecku 

przewlekle choremu” poprzez zapisanie nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz 

dawki leku, 

4. potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie 

czytelnych podpisów po każdorazowym podaniu leku w rejestrze, 

5. powiadomić dyrektora szkoły o każdej zmianie sytuacji, przedkładając uzyskaną od 

rodziców dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienia rodziców/prawnych 

opiekunów. 

 

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym opracowano na podstawie poradnika 

Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi?” oraz publikacji ,,One są wśród nas” zamieszczonych na stronie internetowej 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. 

 

 

2. Procedura postępowania w sytuacji złego stanu zdrowia ucznia. 

 

1. Uczeń zgłasza nauczycielowi niedyspozycję (ból głowy, brzucha, osłabienie lub inne 

dolegliwości), nauczyciel przekazuje tę informację wychowawcy klasy, a ten informuje 

pielęgniarkę szkolną. 

2. Gdy nie ma wychowawcy nauczyciel przekazuje informację uczącemu w danym momencie 

nauczycielowi. 

3. Podczas oczekiwania na odbiór ucznia przez rodziców, wychowawca lub nauczyciel  

przebywa z uczniem (nie wolno odsyłać ucznia samego do domu, nawet gdy skończył 

lekcje). 

4. Nie wolno uczniowi podawać żadnych leków. 

5. Wychowawca i pielęgniarka sporządzają notatkę służbową (wpis do dziennika ewidencji   

zgłoszeń niedyspozycji zdrowotnych  w gabinecie pielęgniarki lub odnotowanie zwolnienia 

ucznia  w dzienniku klasowym i w zeszycie zwolnień uczniów w sekretariacie (wpis i 

odbiór zwolnionego ucznia potwierdza  rodzic/ opiekun  przy odbiorze dziecka) 

6. W przypadku, gdy nie można  skontaktować się  z rodzicami, wychowawca lub pielęgniarka 

wzywa pogotowie (w szczególnych przypadkach) lub zapewnia uczniowi opiekę w drodze 

do domu.   
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3. Procedura postępowania w sytuacji próby samobójczej ucznia lub samobójstwa ucznia 

na terenie szkoły lub poza nią. 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania 

autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń 

planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować  

o tym Dyrektora szkoły. 

 

1.Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na 

ryzyko zachowań samobójczych. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może 

wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników: 

• mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei, 

• mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych, 

• pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów, 

• unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie, 

• zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność, 

• przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań dla 

danego ucznia, 

• przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 

spożywanie alkoholu, 

• przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp., 

• podejmowanie w przeszłości prób samobójczych, 

• fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo. 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca i pedagog  szkolny podejmują odpowiednie 

działania interwencyjne-jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia: 

• przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, 

kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia, 

• przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i Dyrektorowi szkoły, 

• ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią. 

2.Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). Po zdiagnozowaniu sytuacji 

zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz Dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

• nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce, 

• informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko pod opiekę 

rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia 
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informują odpowiednie instytucje, 

 

• jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zamiarach 

ucznia. 

3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą Dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog 

szkolny podejmują następujące działania: 

• jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca  powiadamia o tym fakcie Dyrektora 

szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego, 

• wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu, 

• Dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają 

rozmowę wspierającą z rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

Uwaga! 

Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, Dyrektor 

szkoły, pedagog  szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

• o próbie samobójczej Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu 

podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez 

wszystkich nauczycieli, 

•pedagog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa |  

w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach 

uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą, 

• w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący 

i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji, 

• pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły  (przede wszystkim grupie klasowej). 

4.Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie samobójczej lub 

dłuższym pobycie w szpitalu: 

• Warunkiem powrotu do szkoły (po powziętej próbie samobójczej lub dłuższym pobycie w szpitalu  

w związku z wszelkiego rodzaju zaburzeniami psychicznymi/emocjonalnymi) jest dostarczenie 

informacji/zaświadczenia od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do uczenia się dziecka na 

terenie szkoły w grupie klasowej. 

•Pedagog współpracując z wychowawcą otaczają opieką ucznia poprzez udzielenie wsparcia w 

postaci rozmów, spotkań, kontaktu z rodzicami. W miarę konieczności wskazują miejsca w których 

jest możliwe skorzystanie z terapii i fachowej opieki specjalistów. 

• W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia rodzic po 

uzyskaniu takiej informacji ze szkoły, ma obowiązek odebrać dziecko ze szkoły  i udać się do 
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odpowiedniego specjalisty. 

• Przy każdej kolejnej interwencji szkoła wymaga od rodzica przedstawienia zaświadczenia od 

lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w placówce. 

 

4. Procedura postępowania w przypadku konieczności przekazania informacji o śmierci 

ucznia. 

 

1.Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz” 

2.Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

a) dostarczyć niezbędne informacje; 

b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie; 

c) ochronić godność; 

d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

3.Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości 

ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych, 

4.Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie 

zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do 

przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w 

sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować wsparcie 

pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską. 

5.Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela 

informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. Powiadomienie powinno odbyć się na 

terenie przyjaznym osobie powiadamianej. 

6.Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość 

i zrozumienie. 

7.Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba 

powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci 

bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być 

proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących 

się do drugorzędnych elementów sprawy. 

8.Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

9.Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki. 

Pracownik szkoły powinien zostać tak długo, aż minie pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby 

bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, 

ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/ i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie 

czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia. 

10.Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o 

potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne itp.), natomiast nie należy 

udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni 
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zawiadomili rodzinę zmarłego. 

11.W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od 

osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie dyrekcji szkoły.                

 

IV.  Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych 

wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem lub mogących mieć związek 

z popełnieniem czynu karalnego lub przestępstwa 

 - załącznik nr 5 do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa. 

 

V.    Procedury organizacyjne. 
 

1. Procedura organizacji dyskotek szkolnych. 

 

1.  Dyskoteka jest imprezą szkolną wynikającą z kalendarza imprez. 

2.  Uczestniczą w niej tylko uczniowie szkoły. 

3.  Jest organizowana na terenie szkoły dla uczniów całej szkoły lub poziomu klas. 

4.  Za organizację odpowiada wyznaczony  nauczyciel lub grupa nauczycieli. 

5.  Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym czasie. Bezpieczny powrót ucznia do domu    

zapewniają rodzice.  

6. Wicedyrektor opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas dyskotek. 

7.  W dyżurach podczas organizowanych dyskotek w szkole mogą brać udział wszyscy    

nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 

8.  Monitorowane są wszystkie newralgiczne punkty szkoły (toalety, korytarze, wnęki,    

szatnie, itp.) 

9.  Na dyskotece obowiązuje zmiana obuwia. Obowiązuje obuwie szkolne. Brak   

zamienionego obuwia powoduje zakaz wstępu na dyskotekę. 

10.  Przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność. 

11.  W czasie dyskoteki zakazane  są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające   

zdrowiu uczestników imprezy. 

12.  W czasie dyskoteki  uczniowie zachowują się zgodnie z obowiązującymi normami (brak 

agresji, wulgaryzmów). 

13.  Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania.     

14.  W przypadku stwierdzenia zachowań ryzykownych u ucznia bądź grupy uczniów   

uruchamiana jest właściwa procedura postępowania. 

15.  Uczeń łamiący regulamin otrzymuje zakaz uczestnictwa w kolejnych dyskotekach oraz  

stosowane są wobec niego zapisy szkolnego systemu kar i nagród. 

16.   W przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren szkoły podczas dyskoteki zawiadamiana 

jest niezwłocznie Policja. 

17.  W razie wystąpienia zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów Dyrektor, 

nauczyciel, opiekun ma prawo przerwać  dyskotekę. 

18.      Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece 

lub naganą Dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w dyskotekach  szkolnych. 

19 W przypadku ciągłej  niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia czynu      

zagrażającego bezpieczeństwu w szkole dyrektor  może podjąć decyzję o zawieszeniu  

organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony, rok szkolny lub do odwołania. 

Szczegóły organizowania dyskoteki bali określają stosowane  REGULAMINY                               

( załącznik nr 1 , załącznik nr 2) 
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2. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów nauczycielskich 

na korytarzu i w szatni. (załącznik nr 3),                                          

3.  Zasady zachowania się uczniów na przerwach ( załącznik nr 4) 

 

4. Procedury lekcyjne. 

 

1. Wejście do klasy. 

 

a. Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą. 

b. Nauczyciel otwiera klasę. 

c. Wszyscy wchodzą do klasy, stoją przy ławkach i następuje przywitanie. 

d. Uczniowie przygotowują się do lekcji. 

e. Nauczyciel sprawdza listę obecności. 

f. Uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji. 

 

2. Zachowanie w czasie lekcji. 

 

a. Uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc chyba, że istnieje powód wezwania go do 

tablicy lub mapy. 

b. Nie je, nie żuje gumy. 

c. Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, itp. 

d. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła -wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie 

nauczyciela.  

 

3.        Zakończenie lekcji. 

      

a. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. 

b. Klasa jest zobowiązana  pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to  wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

c. Ostatnia lekcja w klasie kończy się wyłożeniem krzeseł na ławki. 

 

4. Pracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala gimnastyczna. 

 

      Szczegółowe zasady zachowania w tych pomieszczeniach, określają odrębne 

      regulaminy wywieszone w tych  pomieszczeniach i dokładnie omówione z uczniami. 

 

 

5. Procedury postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel (w  świetlicy lub w czasie lekcji w 

klasie/na hali) źle się poczuje. 

 

1. Nauczyciel świetlicy powiadamia przez  telefon  służbowy innego nauczyciela lub 

pracownika szkoły o swoim  złym samopoczuciu i prosi niezwłocznie o zorganizowanie zastępstwa, 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa  przebywających tam dzieci. 

 

2. Nauczyciel prowadzący lekcję w klasie lub na sali gimnastycznej, który źle się  poczuje 

zawiadamia  telefonicznie ( z własnego telefonu) o tym fakcie innego nauczyciela lub pracownika 

szkoły a w przypadku braku telefonu posyła ucznia z klasy, aby zawiadomił niezwłocznie o tym 

zdarzeniu inną dorosłą osobę w szkole, w  celu zapewnienia dalszego  bezpieczeństwa 

przebywających pod jego opieką  uczniów. 
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       załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa  

I. 

Regulamin dyskotek szkolnych dla klas IV- VIII 

(Andrzejki, dyskoteki klasowe i szkolne, zabawa karnawałowa itd.) 

 

1. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki, zabawy andrzejkowej, zabawy karnawałowej, 

dyskoteki klasowej ) są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego                    

w Czechowicach –Dziedzicach z klas 4-8. W dyskotece szkolnej dopuszcza się uczestnictwo 

klas 3. Wyjątek mogą stanowić organizatorzy oprawy muzycznej.       

2. Na dyskotekach klasowych za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej muzyki 

odpowiedzialni są uczniowie danej klasy, a za całość organizacji imprezy odpowiada 

wychowawca klasy. 

3. Organizatorem dyskoteki szkolnej jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem SU. 

4. Z ważnej przyczyny Dyrektor szkoły może odwołać bal lub zabawę (np. żałoba,             

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, itp.) 

5. Najpóźniej na 10 dni przed dyskoteką opiekun SU uzgadnia termin i godziny dyskoteki    

z dyrektorem i informuje o tych ustaleniach wychowawców klas, którzy  przekazują 

rodzicom do podpisu pisemne zgody na udział dziecka w imprezie szkolnej według wzoru 

zamieszczonego w niniejszym regulaminie. Zgoda powinna być dostarczona wychowawcy 

klasy najpóźniej 1 dzień przed dyskoteką. (wzór zgody-załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 

6. Dostarczone zgody stanowią podstawę utworzenia listy uczniów- uczestników  dyskoteki 

z danej klasy, którą wychowawca (wraz z załączonymi zgodami) przekazuje 

wyznaczonemu nauczycielowi- opiekunowi dyskoteki najpóźniej w dniu dyskoteki do 

godz.14.00 (wzór listy –załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

7. Podczas dyskoteki, opiekę musi sprawować co najmniej 3 nauczycieli. Grafik zawierający 

godziny, wykaz odpowiedzialnych za dyżur nauczycieli ustala  każdorazowo przed 

dyskoteką vice-dyrektor szkoły (tabela przydziału opiekunów – załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu).  

8. Uczniowie przychodzą do szkoły na nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem 

imprezy. Ich wejście jest odnotowywane przez dyżurującego przy wejściu nauczyciela-

opiekuna dyskoteki na liście uczestników otrzymanej od wychowy klasy.                                

Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do opieki nad uczniami 15 minut przed dyskoteką. 

9.  Na dyskotece obowiązuje obuwie zamienne. 

10.  Na dyskotece szkolnej nie obowiązują mundurki. 

11. W czasie dyskotek obowiązują wszelkie zasady dobrego wychowania oraz odpowiedniego 

stroju i wyglądu, zgodnie z zasadami panującymi w szkole. 
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12.  Po zakończeniu dyskoteki odbywającej się w klasie uczniowie są zobowiązani do 

posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików na właściwe miejsca. 

13.  W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz wygłupy zagrażające zdrowiu 

uczestników imprezy (np. wspinanie się na drabinki, zeskakiwanie z nich, potrącanie, 

popychanie innych uczestników zabawy, rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, itp) 

14.  Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych 

przedmiotów oraz środków niedozwolonych.  

15.  W wypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad regulaminu nauczyciel-opiekun dyskoteki 

informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka .                                          

(Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole w celu 

wcześniejszego odebrania dziecka z imprezy, co potwierdza na piśmie – oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna o wcześniejszym odbiorze ucznia z dyskoteki szkolnej- 

załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).  

16.   Przedmioty wartościowe są wnoszone na teren szkoły na własną odpowiedzialność.  

17.   Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy. Wyjątek stanowi 

pisemna informacja dotycząca wcześniejszego wyjścia ucznia z dyskoteki zamieszczona 

przez rodzica/opiekuna na zgodzie przekazanej wychowawcy klasy. 

18.   Z dyskotek szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców/prawnych opiekunów. 

Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do 

domu wg wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie. 

19.  Nauczyciele pełnią dyżur w następujących miejscach: 

• przy wejściu do szkoły, 

• w korytarzu dolnym,  

• w sali, w której odbywa się dyskoteka 

• kontrolują ogólnie toalety dla uczniów 

20.  Zadaniem nauczyciela-opiekuna dyskoteki jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników 

zabawy oraz niedopuszczenie do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym ma on 

prawo: 

a) zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne, zewnętrzne lub wewnętrzne 

zagrożenie bezpieczeństwa uczestników. W takim wypadku uczniowie pozostają na terenie szkoły 

pod opieką nauczycieli do godziny zapisanej na zgodach uczestnictwa  w dyskotece. 

b) w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu- nakazać uczniowi 

zachowującemu się w sposób niewłaściwy, uporczywie uchylającemu się od wykonania poleceń 

opiekunów dyskoteki lub w inny sposób zakłócającemu spokój i bezpieczeństwo uczestników 

zabawy opuszczenie terenu szkoły po uprzednim telefonicznym powiadomieniu i wezwaniu 

rodziców/opiekunów. 

21. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia i omówienia  z uczniami regulaminu 

dyskotek przed ich każdorazową organizacją (odnotowanie tego faktu w dzienniku 

klasowym). 
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22. Uczniowie potwierdzają pisemnie fakt zapoznania się z regulaminem dyskotek (podpisy 

uczniów pod treścią regulaminu). 

 

Regulamin wraz z załącznikami został uzgodniony z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim   

i przyjęty przez Radę  Pedagogiczną  w dniu 06.11.2013r. i obowiązuje od dnia 06.11.2013r. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej. 

2. Lista uczestników na dyskotece. 

3. Tabela przydziału opiekunów. 

4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wcześniejszym odbiorze dziecka                           

z dyskoteki. 

  

 

 
Załącznik nr 1 do regulaminu dyskotek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII    

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej. 

 

Ja……………………………………………………jako rodzic/prawny opiekun* 

          (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

mojego dziecka………………………….. ………………………… ucznia klasy ……….  

               (imię i nazwisko dziecka, klasa) 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu………............. w godz. od ……… do ……….             

w dyskotece szkolnej, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 m. Kazimierza Wielkiego w 

Czechowicach-Dziedzicach. 

 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po 

zakończonej dyskotece i biorę odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie / odbiorę 

dziecko osobiście* .  

 

*niepotrzebne skreślić  

……………………………………… 

 (data i czytelny podpis rodzica) 

 

  

Informacje dodatkowe od Rodziców/opiekunów prawnych: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Np. o  konieczności wcześniejszego wyjścia ucznia z dyskoteki lub odbiorze przez wyznaczoną 

osobę nie będącą rodzicem/opiekunem dziecka. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu dyskotek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII    

 

Lista uczestników dyskoteki szkolnej  organizowanej w dniu……………………… 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach  w godzinach 

od………………..  do………………………. 

 

  

KLASA………………………………. 

 

  

L.p. Imię i nazwisko ucznia  ( po otrzymaniu zgody od 

rodzica /opiekuna)        

Potwierdzenie   

obecności  

na dyskotece 

Ewentualne uwagi 

(np. wcześniejsze 

wyjście ucznia)  

1    

2    

Lista sporządzona przez wychowawcę klasy…………………………… 

Podpis wychowawcy……………………………………………………. 

Nauczyciel –opiekun dyskoteki pełniący dyżur przy wejściu do szkoły   …………………………… 

 

 

 
Załącznik nr 3 do regulaminu dyskotek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII  

 

 

L.p. Miejsce dyżuru 

nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela 

dyżurującego 

Godziny 

dyżurowania 

Podpis nauczyciela 

  

 

   

 

załącznik nr 2 do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa  

 

II. 

 

Regulamin balów szkolnych dla klas I – III 

 

1.Bale szkolne to uroczystości wynikające z programu wychowawczego i tradycji szkoły. 

  

2.Bale odbywają się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

 

3. Informacja o balu będzie ogłaszana przynajmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem.   

Wychowawcy zamieszczają ją w dzienniczkach ucznia i w dzienniku internetowym.  

 

4. W balu uczestniczą uczniowie, którzy dostarczą wychowawcy klasy pisemną zgodę rodziców 

(lub prawnych opiekunów) na udział w imprezie. Rodzice mogą również podpisać taką zgodę 

podczas Zebrania Rodziców.  

 

5. Zgoda rodziców na udział w balu powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, czas trwania 

balu oraz podpis rodzica, Jak również informację czy dziecko po balu udaje się do domu czy na 
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świetlicę ( zgoda rodziców – załącznik nr 1 )  

 

6. Opiekę podczas balów sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu).  

 

7. Z ważnej przyczyny Dyrektor szkoły może odwołać bal (np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa 

itp.) 

  

8. Za prowadzenie balu odpowiedzialne są wyznaczone osoby.  

9. Nauczyciele są zobowiązani do opieki nad dziećmi 15 minut przed balem, czekając na nie                

w wyznaczonym wcześniej i podanym do wiadomości miejscu (nr sali lekcyjnej).  

10. Nauczyciele sprowadzają obecność uczniów i odnotowują w dzienniku lekcyjnym uczniów 

nieobecnych następnie sprowadzają klasę na  salę gdzie odbywa się bal.  

11. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać sali gimnastycznej. Jeżeli chcą 

skorzystać z toalety, informują o tym nauczyciela, a następnie zgłaszają swój powrót.  

12. Na przerwę podczas balu uczniowie udają się wspólnie z nauczycielem.  

13. Podczas balu należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.  

14. W czasie balu zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające  

bezpieczeństwu uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na drabinki, ławeczki lub inne  

elementy wyposażenia, zaczepki, bójki itp.).  

15. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.  

16. Nauczyciel ma prawo do zarekwirowania na czas trwania balu elementów przebrania,  

które może mu się wydać niebezpieczne.  

17. Straty materialne, które powstały na skutek celowego działania pokrywane są przez  

rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z Dyrektorem szkoły.  

18. Po balu dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia odbierane są przez  

uprawnione do tego osoby lub udają się na świetlicę szkolną. Pozostali uczniowie  

opuszczają szkołę lub udają się na świetlicę.  

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczną  w dniu 18.01.2012r. i obowiązuje 

od dnia zatwierdzenia. 
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Załączniki do Regulaminu: 

1.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w balu szkolnym. 

2.Tabela przydziału opiekunów  

 

Załączniki nr 1  

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w balu szkolnym 

Jako rodzic/prawny opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w balu szkolnym,  

który odbędzie się w dniu ………………………………….. w godzinach………………………… 

Po balu dziecko udaje się do:  domu / na świetlicę (niepotrzebne skreślić)  

 

…………………………………………………………… 

data i podpis  rodzica/prawnego opiekuna 

 

                                                           

 

 

Załącznik nr 2  

 

L.p. Miejsce dyżuru nauczyciela Imię i nazwisko 

nauczyciela 

dyżurującego 

Godziny 

dyżurowania 

Podpis 

nauczyciela 
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           załącznik nr 3  do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa  

 

 

 

REGULAMI ORGANIZACJI 

PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

I PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

 

Szkoły  Podstawowej nr 7 

im. Kazimierza Wielkiego 

w Czechowicach-Dziedzicach 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  6 /2012/2013   Dyrektora Szkoły  z dnia  03.12.2012r. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw jest zapisane w Ustawie o systemie 

oświaty oraz rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole i zasad jej 

funkcjonowania. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.). 

2. 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). 

 

Art. 4  Ustawy o systemie oświaty  - ,,Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia".                                                                                                 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach: 

"§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce,                

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 

lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

§ 14.1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie 

przerw w zajęciach na świeżym powietrzu". 

 

Odpowiedzialność organu prowadzącego placówkę oświatową nie wyklucza obciążenia 

nauczycieli. Za niedopełnienie zadań wolno pedagoga pociągnąć do odpowiedzialności 

cywilnej. Przy wypadku możliwa jest też odpowiedzialność karna i pracownicza, w tym 

dyscyplinarna. 

 

KARY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW: 

 

• Jeżeli nauczyciel jest nieobecny na dyżurze ponosi on konsekwencje zgodnie z art. 39 ust. 

3 pkt.2UoSO, bowiem dyrektor jest upoważniony do wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Może to być rozmowa dyscyplinująca, 
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upomnienie ustne, upomnienie pisemne załączone do akt osobowych, kary przewidziane 

kodeksem pracy, czyli upomnienie, nagana, kara pieniężna. 

• Jeżeli nauczyciel powtarza niedopełnianie obowiązku dyżurowania w czasie przerw, można 

zastosować wobec niego art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. A więc 

art. 108.§1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca 

może stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany. 

•  Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do 

pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może 

również stosować karę pieniężną. 

•  Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 

nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a 

łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 

przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I PEŁNIENIA 

DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

OBOWIĄZKI   NAUCZYCIELA   DYŻURUJĄCEGO: 

1. Dyżur jest jednym z elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły  i wchodzi  w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

 

2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli. 

 

3. Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.  

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku i relaksacji po odbytych zajęciach. 

5. Plan dyżurów jest układany przez wicedyrektora szkoły, a zatwierdzony do realizacji przez 

dyrektora szkoły i przyjęty uchwałą rady pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku 

szkolnym, jednocześnie zmieniany wraz ze zmianą tygodniowego planu zajęć. 

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z planem dyżurów na początku roku 

szkolnego ( przed rozpoczęciem roku szkolnego) oraz do codziennego sprawdzania dyżurów 

zastępczych  wywieszonych w pokoju nauczycielskim. 

7. Zastępcze dyżury planuje wicedyrektor. 

8. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, toalety, szatnie i korytarz przy sali gimnastycznej.  

9. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. Rozpoczynają się od 

godz. 7.45 i trwają do ostatniej lekcji w danym dniu. 
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10. Na każdym piętrze dyżuruje 2  nauczycieli z wyjątkiem przerw o małym natężeniu ruchu 

uczniów. 

• Parter- jeden hol i części korytarza, drugi obok Sali gimnastycznej i świetlicy. W 

czasie przerw obiadowych nauczyciel dyżurujący na holu wspomaga nauczyciela 

świetlicy, który ma obowiązek pilnowania „kolejki” do obiadu. 

• Piętra;- jeden hol, schody i toaleta dziewczynek (wspomaga nauczyciela dyżurującego na 

korytarzu), drugi korytarz szkolny, toaleta chłopców, schody 

11. Na dyżurze IV i V (przerwy obiadowe) - dyżuruje 2 nauczycieli 

12. Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet powinni zabraniać wchodzenia do nich 

dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, 

niszczenie mienia, bójki) mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy lub pedagogowi 

uczestników zajścia oraz usunięcia z toalety  uczniów sprawiających trudności. 

12. Nauczyciel dyżurujący na dolnym holu ma obowiązek kontrolowania wejścia do szkoły oraz 

zamiany obuwia przez uczniów. 

13. Nauczyciel, który jako ostatni w danym dniu prowadzi zajęcia z klasą sprowadza  ich po 

zajęciach do szatni i pilnuje, aby wszyscy uczniowie po przebraniu się opuścili szatnię. 

14. W dużej szatni podczas wszystkich przerw porządku pilnuje woźna, która ma obowiązek 

zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zachowaniach uczniów wychowawcom lub 

pedagogowi.  

15. Uczniów korzystających ze szkolnej stołówki na obiad sprowadza nauczyciel, który przed 

przerwą obiadową zakończył z nimi zajęcia lekcyjne.  

16. Każdy nauczyciel po zakończonych zajęciach wyprowadza uczniów na przerwę                       

i zamyka salę lekcyjną.  

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

 

• Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania za porządek, niedopuszczanie do 

niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po 

schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, balustradach, incydentach 

niedozwolonych w toaletach. 

• Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy                

i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

• Nauczyciel dyżurny powinien zgłaszać wychowawcy klasy o nieprawidłowym zachowaniu 

uczniów w czasie przerwy. 

• Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru  dopóki wszyscy uczniowie nie 

będą mieli zapewnionej opieki. 

• Obowiązkowo i natychmiast musi zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć. 
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• Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku  i 

podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki. 

Obowiązki uczniów: 

1. Uczniowie nie mogą przebywać w czasie przerwy w sali lekcyjnej  bez opieki nauczyciela. 

2.  W toaletach uczniów obowiązują zasady kulturalnego i higienicznego zachowania się (nie 

wolno dewastować pomieszczeń i sprzętu ). 

3. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach, schodach, barierkach.  

4. Uczniom ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach, klatkach 

schodowych i zbiegania po schodach na obiad. 

5. Czekając na obiad uczniowie ustawiają się w kolejce, nie przepychają się, zachowują się 

kulturalnie, bezpiecznie nie stwarzając zagrożenia dla innych uczniów.                           

Słuchają poleceń nauczycieli dyżurujących oraz nauczycieli świetlicy.   

6. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie na tekstylne, zgodne z zapisami Statutu 

Szkoły. Nauczyciele dyżurni mają obowiązek zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po 

szkole uczniowie. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić w 

tenisówkach, powinni posiadać obuwie zdrowotne.  

7. Uczniowie w czasie przerw nie mogą opuszczać budynku szkolnego. 

8. Uczniom zabrania się przebywania w szatni w innym celu niż zmiany obuwia i odzieży 

wierzchniej.  

9. Uczniowie rano przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i czekają na 

rozpoczęcie lekcji pod daną klasą – gdzie mają 1 lekcję. Uczeń, który jest w szkole 

wcześniej niż o 7.45 zobowiązany jest do tej godziny poczekać w świetlicy szkolnej. 

10. Dzieci przychodzące później niż  lekcję 1  - przychodzą nie wcześniej niż 5 min. przed 

dzwonkiem na przerwę. 

11. Po dzwonku na lekcję uczniowie czekają, ustawieni w pary,  przed klasą, w której mają 

odbywać się zajęcia. 

12. Uczniowie czekający na zajęcia  wychowania fizycznego schodzą na parter. Na teren sali, 

szatni przy sali gimnastycznej mogą wejść tylko pod opieką nauczyciela lub na jego 

polecenie. 

13. Uczniowie, którzy ze względów organizacyjnych w domu muszą w szkole dłużej czekać na 

zajęcia, mają obowiązek zgłoszenia się do świetlicy, po uprzednim zapisaniu się u 

kierownika świetlicy. (Rodzice wypełniają kartę świetlicy i zgłaszają taką potrzebę 

kierownikowi świetlicy). 

14. Uczniowie nie stosujący się do powyższych zasad mają prawo być ukarani zgodnie                        

z hierarchią kar zawartych w Statucie Szkoły. 
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       załącznik nr 4 do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa  

 

Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych 

I. Podczas przerwy uczeń powinien: 

 

1. przebywać na tym piętrze, na  którym odbywa się jego  kolejna  lekcja, 

2. za zgodą nauczyciela dyżurującego może udać się do biblioteki, automatu z jedzeniem, 

do stołówki, 

3. podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników 

szkoły, 

4. podczas wchodzenia – schodzenia po schodach poruszać się prawą stroną, 

 

5. po zakończeniu  wszystkich  zajęć  zejść pod opieką nauczyciela do  szatni,  szybko  

przebrać  się i opuścić szkołę, 

6. sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zgłaszać natychmiast nauczycielowi 

dyżurującemu lub innej dorosłej osobie będącej w pobliżu, 

7. po dzwonku na lekcję ustawić się w parze przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać 

w spokoju na nauczyciela. 

 

II. W czasie przerwy uczeń ma prawo: 

 

1. odpocząć – spacerując lub siedząc pod ścianą w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych, 

2. spokojnie zjeść posiłek, 

 

3. skorzystać z łazienki na piętrze na którym oczekuje na lekcje (dziewczynki z III piętra 

po poinformowaniu nauczyciela dyżurującego schodzą do łazienki na II piętrze)– 

wyłącznie w celu załatwienia potrzeb higienicznych lub fizjologicznych, 

4. porozmawiać z innymi, 

 

5. przygotować się (np. powtórzyć wiadomości) do kolejnej lekcji, 

 

6. skorzystać z biblioteki lub czytelni szkolnej, 
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7. zwrócić się o pomoc do dyżurującego nauczyciela w każdej trudnej sprawie. 

 

III. W czasie przerwy uczniowi nie wolno: 

 

1. przebywać w salach lekcyjnych, 

 

2. biegać po schodach, korytarzach, 

 

3. bawić się w niebezpieczny sposób (np. popychanie, kopanie, szarpanie, podstawianie 

nóg, bitwy, gra ciężką piłką, rzucanie różnymi przedmiotami, wciąganie do toalet, 

chowanie się za drzwiami itp.), 

4. hałasować (krzyczeć, piszczeć itp.), 

5. korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz i/lub 

dźwięk, 

6. przebywać bez potrzeby w toalecie, na innych piętrach, na klatce schodowej, w szatni 

ani chować się w zakamarkach szkoły, 

7. przebywać w toaletach płci przeciwnej, 

8. odkręcać wody w łazienkach bez potrzeby, 

 

9. zaśmiecać otoczenia, 

10. niszczyć mienia szkoły, a także własności koleżanek i kolegów, 

11. wychodzić poza teren szkoły. 

 

 

Podczas przerw obiadowych uczniowie, którzy korzystają ze stołówki 

szkolnej, kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek. 

 

 

Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulamin spędzania przerw 

międzylekcyjnych”.  
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W roku szkolnym …………………… z zasadami obowiązującymi uczniów na przerwach 

zapoznały się klasy:  

 
Klasa Podpis przewodniczącego klasy 

Klasa 1a  

Klasa 1b  

Klasa 1c  

Klasa 2a  

Klasa 2b  

Klasa 2c  

Klasa 3a  

Klasa 3b  

Klasa 3c  

Klasa 4a  

Klasa 4b  

Klasa 4c  

Klasa 5a  

Klasa 5b  

Klasa 5c  

Klasa 6a  

Klasa 6b  

Klasa 6c  
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załącznik nr 5 do Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa  

 

 

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych 

wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem lub mogących mieć związek 

z popełnieniem czynu karalnego lub przestępstwa w Szkole Podstawowej nr 7 

im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach  

 

Podstawa prawna  

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 ze zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109) 

oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą.  

 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami).  

 

3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 

2015 r. poz. 28 i 875)  

 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zmianami).  

 

5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i 

metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich.  

 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze 

zmianami).  

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

 w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).  

 

8.Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 

9 listopada 1995 r. ( tekst jednolity –Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z poźn. zm.) 

 

 

9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015r. w 

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

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
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Za realizację Strategii odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej  

nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.   

 

 Na Strategię składają się następujące elementy: 

 

1. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji 

zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz 

nauczycieli. 

 

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach 

systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i 

zdrowego stylu życia wśród członków społeczności szkolnej poprzez realizację: 

- Szkolnego Programu Wychowawczego, 

- Szkolnego Programu Profilaktyki, 

- zajęć edukacyjnych, w tym lekcji wychowawczych – zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową, 

- konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej, 

- współpracy z pielęgniarką ( pogadanki, broszury informacyjne ), 

- współpracy z SANEPID-em w Bielsku-Białej (akcje promocyjne, programy edukacyjno-

profilaktyczne m.in. „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”), 

- współpracy z Policją (pogadanki, informatory, doraźne interwencje), 

- zajęć sportowych, rekreacyjnych i SKS, 

      - programów profilaktycznych m.in. „Spójrz inaczej” we wszystkich klasach, 

- zebrań z rodzicami poprzedzonych prelekcjami na tematy z zakresu profilaktyki uzależnień, 

- spotkań indywidualnych i grupowych z pedagogiem, psychologiem,  pielęgniarką, 

wychowawcą lub zaproszonymi specjalistami, 

- wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

2. Działalność informacyjna. 

 

Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży, rodziców i 

nauczycieli wiedzy na temat: 

- szkodliwości środków lub substancji ( papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy), których 

używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień,  

- dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 

- możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień, 

- skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych. 

 

Upowszechnianie tej wiedzy następuje poprzez: 

- opracowanie gazetek o tematyce profilaktycznej, 

- motywowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach 

o tematyce profilaktycznej np. Gminna Jesienna Szkoła Profilaktyki, 

- wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

- przeprowadzanie zajęć dla uczniów oraz pogadanek dla rodziców o tematyce profilaktycznej przez 

przedstawicieli Policji, terapeutów i psychologów, 

- opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych 

dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, 
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- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, mające na celu przekazywanie informacji na temat 

zagrożeń związanych z środkami psychoaktywnymi tj. narkotykami, dopalaczami, alkoholem, 

- edukację nauczycieli poprzez przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz 

organizację spotkań ze specjalistami podczas szkoleń Rad Pedagogicznych. 

 

3. Zadania realizowane przez pracowników szkoły w zakresie pomocy młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem. 

 

1) Dyrektor szkoły:  

 

▪ Realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  

▪ Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i 

interwencyjnych.  

▪ Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji Strategii.  

▪ Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona  

z zachowaniem wszelkich praw zarówno uczniów, jak i ich rodziców. 

 

2) Nauczyciele i wychowawcy klas:  

 

▪ Realizują zadania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie 

Profilaktyki oraz w planach pracy wychowawcy klasy. 

 

▪ Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i 

zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na 

zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań. 

  

▪ Realizują zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii w ramach przedmiotów, których 

podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia. 

 

▪ Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej 

interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.  

▪ Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi i  młodzieżą oraz ich rodzicami informując 

o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem 

bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia.  

▪ Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań 

ryzykownych uczniów swojej klasy.  

▪ Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym i szkolną 

pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i 

edukacji prozdrowotnej.  

 

3) Pedagog szkolny:  

 

▪ Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, 

prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla uczniów 

podejmujących zachowania ryzykowne.  

▪ Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety 

skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy 
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kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z wychowawcami, 

nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły).  

▪ Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i 

młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat 

szkodliwości środków lub substancji, których używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia 

uczniów.  

▪ Udostępnia uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały 

edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.  

▪ Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy 

(placówki i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc 

społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia, placówki 

leczenia uzależnień i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, 

inne) dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom 

współuzależnionym.  

▪ Organizuje, koordynuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z 

wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu 

zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej 

wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form aktywności, 

rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych.  

▪ Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę w 

zakresie rozwiązywania problemów uczniów.  

▪ Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych 

przez placówki zajmujące się tą działalnością.  

▪ Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań ryzykownych 

młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach wymagających 

udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.  

 

4) Pielęgniarka szkolna:  

 

▪ Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej 

interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje.  

▪ Wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia.  

▪ Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stał się ofiarą pobicia.  

▪ Współpracuje z pedagogiem szkolnym w sytuacjach kryzysowych, wymagających 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub podejrzenia, że uczeń ma 

problemy zdrowotne spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem.  

 

5) Pracownicy administracji i obsługi szkoły:  

 

▪ Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat 

reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że 

uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą 

narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy).  

▪ Informują dyrektora szkoły lub pedagoga, wychowawcę lub nauczyciela o każdym 

niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji 

pracownika szkoły.  
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6) Komisja ds. interwencji kryzysowych:  

▪ udziela  pomocy psychologicznej w formie działań doraźnych, krótkoterminowych, 

zmierzających do  natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej. 

 

Skład komisji: 

Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, pielęgniarka, wychowawca klasy, asystent 

wychowawcy,  w zależności od potrzeb: nauczyciel wspomagający, kierownik świetlicy. 

 

 

4. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami 

odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących 

interwencje. 

 

Lp. Sytuacja kryzysowa  

 

Działania interwencyjne pracowników szkoły  

1. Nauczyciel uzyskał 

informację, iż uczeń, który 

nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych 

środków w celu 

wprowadzenia się w stan 

odurzenia (narkotyków, 

dopalaczy)  

▪ nauczyciel przekazuje uzyskaną informację 

wychowawcy klasy,  

▪ wychowawca informuje o fakcie pedagoga  

szkolnego i dyrektora szkoły,  

▪ wychowawca wzywa do szkoły rodziców 

(prawnych opiekunów) i w obecności 

pedagoga szkolnego bądź dyrektora przekazuje 

im uzyskaną informację, przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 

obecności; w przypadku potwierdzenia 

informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem; 

jednocześnie informuje o dalszych działaniach 

szkoły w przypadku niezastosowania się do 

zaleceń – powiadomienie Sądu. Z podjętych 

czynności i ustaleń sporządza dokładną 

notatkę. 

▪ w toku interwencji profilaktycznej 

wychowawca może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym,  

▪ jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie 

stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę 

ds. nieletnich),  

▪ podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała 

dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
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psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i 

Nieletnich lub Policję; dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji);  

 

2. Nauczyciel podejrzewa, że 

na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub 

narkotyków.  

▪ nauczyciel powiadamia o swoich 

przypuszczeniach wychowawcę klasy,  

▪ nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, 

ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego, stwarza warunki, w 

których nie będzie zagrożone jego zdrowie i 

życie, przekazuje pod opiekę pielęgniarki 

szkolnej (jeśli jest obecna),  

▪ pielęgniarka (a w przypadku jej nieobecności 

nauczyciel) wzywa pogotowie w celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej,  

▪ wychowawca zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 

opiekunów), których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,  

▪ jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmówią 

odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu 

ucznia w szkole lub przewiezieniu go do 

placówki służby zdrowia albo przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji – 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły,  

▪ dyrektor szkoły powiadamia najbliższą 

jednostkę Policji, gdy rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających odmawiają 

przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, 

bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób,  

▪ w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości 

Policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych – na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o 

fakcie umieszczenia ucznia Policja zawiadamia  

rodziców (prawnych opiekunów) oraz Sąd 

Rodzinny i Nieletnich,  

▪ jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających 

znajduje się na terenie szkoły, świadczy to o 

jego demoralizacji. Dyrektor ma obowiązek 
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powiadomienia o tym fakcie Policji 

(specjalisty ds. nieletnich); 

 

3. Nauczyciel znajduje na 

terenie szkoły substancję 

przypominającą narkotyk.  

▪ nauczyciel zachowując środki ostrożności 

zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, 

próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie 

działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy,  

▪ nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły,  

▪ dyrektor szkoły wzywa Policję,  

▪ po przyjeździe Policji dyrektor szkoły 

niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną 

substancję i przekazuje informacje dotyczące 

zdarzenia;  

 

4. Nauczyciel podejrzewa, że 

uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą 

narkotyk.  

▪ nauczyciel w obecności innej osoby 

(wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu substancję, 

pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją,  

▪ nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla Policji,  

▪ nauczyciel o swoich spostrzeżeniach 

powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa,  

▪ w przypadku, gdy uczeń – pomimo polecenia – 

odmawia przekazania substancji i pokazania 

zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa 

Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy,  

▪ jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, 

nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją 

wezwanym funkcjonariuszom Policji,  

▪ wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i 

od kogo uczeń nabył tę substancję,  

▪ nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, 

sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz 

ze swoimi spostrzeżeniami;  

▪ Zgodnie z przepisami ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne 
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jest posiadanie każdej ilości środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, 

wprowadzanie ich do obrotu, udzielanie innej 

osobie i nakłanianie do użycia, ich 

wytwarzanie i przetwarzanie. 

▪ Każde z opisywanych zachowań jest czynem 

karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli 

sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

▪ Uczeń, który dopuszcza się powyższych 

czynów po ukończeniu 17 lat popełnia 

przestępstwo i odpowiada zgodnie z kodeksem 

postępowania karnego. 

▪ W przypadku zaistnienia jednego z 

powyższych przestępstw na terenie szkoły 

należy wezwać Policję. 

 

 

 

5. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych  z popełnieniem 

czynu karalnego lub przestępstwa, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje. 

 

1. Nauczyciel stwierdził, że 

uczeń popełnił czyn 

karalny lub przestępstwo.  

▪ nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora 

szkoły,  

▪ ustala okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia, a w przypadku kradzieży 

podejmuje próbę odzyskania utraconego 

mienia,  

▪ przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile 

jest znany i przebywa na terenie szkoły) lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

▪ powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia – sprawcy,  

▪ niezwłocznie powiadamia Policję,  

▪ zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa 

lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i 

przekazuje je Policji,  

▪ sporządza notatkę ze zdarzenia; 

▪ W każdym przypadku popełnienia czynu 

karalnego przez ucznia, który nie ukończył  

17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd 

Rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył  

17 rok życia, Prokuraturę lub Policję. 

 

 

2. Nauczyciel stwierdził, że 

uczeń stał się ofiarą czynu 

karalnego lub 

przestępstwa.  

▪ nauczyciel udziela pierwszej pomocy 

przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie 

poprzez wezwanie pielęgniarki, wezwanie 

pogotowia, w przypadku, gdy ofiara doznała 

obrażeń,  
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▪ niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,  

▪ powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia,  

▪ wzywa Policję, w celu profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa,  

▪ ustala okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia;  

 

3. Nauczyciel uzyskał 

informację, iż uczeń, który 

nie ukończył 18 lat, 

uprawia nierząd lub 

przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji.  

▪ nauczyciel przekazuje uzyskaną informację 

wychowawcy klasy,  

▪ wychowawca informuje o fakcie pedagoga  

szkolnego i dyrektora szkoły,  

▪ wychowawca wzywa do szkoły rodziców 

(prawnych opiekunów) i w obecności 

pedagoga szkolnego bądź dyrektora przekazuje 

im uzyskaną informację, przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 

obecności; w przypadku potwierdzenia 

informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem; 

jednocześnie informuje o dalszych działaniach 

szkoły w przypadku niezastosowania się do 

zaleceń – powiadomienie Sądu. Z podjętych 

czynności i ustaleń sporządza dokładną 

notatkę. 

▪ w toku interwencji profilaktycznej 

wychowawca może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym,  

▪ jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie 

stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę 

ds. nieletnich),  

▪ podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała 

dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i 

Nieletnich lub Policję; dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji);  

 

4. Nauczyciel znajduje na 

terenie szkoły substancję 

lub przedmioty, które 

▪ nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom 

przebywającym na terenie szkoły,  

▪ nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora 
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ocenia jako niebezpieczne 

(np. broń, materiały 

wybuchowe, nieznane 

substancje).  

szkoły,  

▪ nauczyciel uniemożliwia dostęp do tych rzeczy 

osobom postronnym,  

▪ dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję  

(tel. 997 lub 112);  

 

5. Stosowanie przemocy 

fizycznej i psychicznej 

przez ucznia. 

 

▪ Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który 

jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza 

ten fakt wychowawcy klasy. 

▪ Wychowawca przeprowadza rozmowę 

wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt 

pedagogowi, a jeśli sytuacja tego wymaga 

dyrektorowi szkoły. 

▪ Wychowawca natychmiast powiadamia 

telefonicznie rodziców sprawcy  

i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt - 

sporządza notatkę w dokumentacji 

wychowawcy klasy. 

▪ Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę oraz 

punkty ujemne do Dziennika Internetowego 

Librus i udziela mu upomnienia nakazując 

zaprzestania stosowania przemocy. 

▪ W przypadku powtarzania się przemocy ze 

strony ucznia, rodzice są zobowiązani do 

zdiagnozowania przyczyn zaburzeń 

zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną 

opieką terapeutyczną. 

▪ Jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców, 

a uczeń nadal stosuje przemoc, dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę 

ds. nieletnich),  

▪ podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała 

dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny i 

Nieletnich lub Policję; dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji);  
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6. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, zapobiegawczych, 

prozdrowotnych oraz interwencyjnych 

 

▪ Włączanie rodziców do akcji, programów, uroczystości  promujących zdrowy styl życia np. 

Piknik Rodzinny. 

▪ Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych 

oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem 

prowadzone przez specjalistów z zakresu profilaktyki, psychoterapeutów, funkcjonariuszy 

Policji. 

▪ Spotkania wychowawców i pedagoga szkolnego z rodzicami, przedstawianie diagnozy 

problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne wskazówki, 

porady. 

▪ Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związanych  

z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 

organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie stosownych 

działań.  

▪ Cykliczne Konsultacje dla Rodziców  jako możliwość bezpośredniego indywidualnego 

kontaktu rodziców z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem. 

▪ Wykorzystanie dziennika elektronicznego do bieżących kontaktów z rodzicami. 

▪ Pedagogizacja rodziców dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, zagrożeń 

związanych z uzależnieniami, przebiegu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, 

dostępnych form pomocy specjalistycznej. 

▪ Udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych (biblioteka 

szkolna, gabinet pedagoga ). 

 

7. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach 

umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb 

psychicznych i społecznych . 

Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w cyklicznie realizowanym programie wychowawczo-  

profilaktycznym „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”. 

Biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: 

- kółka zainteresowań, 

- chór szkolny,  

- Szkolne Koło Sportowe, 

- Szkolne Koło Turystyczne, 

- Koło PCK 

- Klub Karate 

Ponadto uczniowie uczestniczą w cyklu profilaktyczno-społecznym. Biorą również udział w 

spotkaniach z Policją, terapeutami, psychologami o tematyce profilaktycznej dotyczących: zagrożeń 

płynących z zażywania narkotyków, dopalaczy, picia alkoholu, palenia papierosów, a także agresji 

psychicznej i fizycznej, cyberprzemocy.  

Szkoła rokrocznie prowadzi: 

• zajęcia podczas ferii zimowych tzw. „Akcja zima” 

• zajęcia podczas ferii letnich „Akcja lato” z elementami programu „Spójrz inaczej” 

Szkoła realizuje wiele projektów dydaktyczno-wychowawczych angażujących uczniów dodatkowo, 

rozwijających zainteresowania i pomagających spędzać czas wolny w sposób twórczy i bezpieczny. 

 

8. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i 

młodzieży oraz stopnia zagrożenia. 



49 

 

          Wybór przekazywanych wychowankom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się 

zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi. Podejmowane 

działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia uzależnieniem oraz 

występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi.  

          Oceny sytuacji w tym w zakresie dokonuje wychowawca klasy planując pracę wychowawczą 

i profilaktyczną w danym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych 

nauczycieli oraz pedagoga, dokonując okresowej oceny sytuacji wychowawczej w klasie i szkole.  

           

         Ponadto szkoła podejmuje działania zapobiegawcze poprzez różnorodność form i treści 

profilaktycznych, organizowanie akcji i imprez o charakterze profilaktycznym oraz zajęć z 

wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, policją, terapeutami i innymi specjalistami. 

 

 

9. Edukacja rówieśnicza. 

Formami działalności z zakresie edukacji rówieśniczej  są między innymi: 

•  Akcje charytatywne rozwijające empatię i uwrażliwiające uczniów na potrzeby innych 

ludzi - m.in. Dzieciaki zbieramy pluszami, Miś Ratowniś, Szlachetna Paczka, Klapki dla 

Gambii, Góra Grosza. 

• Propagowanie wolontariatu, 

• Przygotowanie gazetek ściennych dotyczących problemów nurtujących dzieci i młodzież, 

• Pomoc koleżeńska, 

• Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zawodach sportowych, programach 

takich jak np. „Trzymaj Formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, 

• Realizacja innowacji pedagogicznych, 

• Realizacja projektów dydaktyczno-wychowawczych, 

• Propagowanie idei edukacji rówieśniczej jako skutecznej drogi rozwiązywania konfliktów i 

problemów życiowych. 

 

10.Sposób współdziałania pracowników szkoły z Policją i Służbą Zdrowia w sytuacjach 

wymagających interwencji. 

 

Współpraca z Policją: 

• Spotkania dyrekcji szkoły, pedagoga, nauczycieli z policjantami z sekcji do spraw 

nieletnich. 

• Prowadzenie pogadanek dla uczniów przez policjanta dotyczących profilaktyki. 

• Informowanie Policji o zdarzeniach występujących na terenie szkoły, mających znamiona 

wykroczenia lub przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz 

przejawach demoralizacji. 

• Prowadzenie indywidulanych rozmów prewencyjnych przez dzielnicowego policjanta z 

uczniem stwarzającym problemy wychowawcze. 

• Współpraca  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mających miejsce w szkole. 

• Postępowanie zgodnie z procedurami w sytuacjach kryzysowych. 

 

Współpraca ze Służbą Zdrowia: 

• Udzielanie pomocy przez zatrudnioną w szkole pielęgniarkę w przypadku nagłych 

zachorowań, zatruć, złego samopoczucia, i urazów. 

• Podejmowanie przez pielęgniarkę działań o charakterze profilaktycznym, prowadzenie 

prelekcji, organizacja konkursów oraz realizacja programów opracowanych przez 

SANEPID. 

• Prowadzenie przez pielęgniarkę szkolną dokumentacji dotyczącej zdrowia uczniów. 

• Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym w nagłych wypadkach. 
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• Organizowanie przeglądu uzębienia uczniów przez Poradnię Stomatologiczną. 

 

13. Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, 

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i 

młodzieży. 

 

   Poza współpracą z Komendą Policji w Czechowicach-Dziedzicach i w Bielsku-Białej szkoła w 

realizacji swych zadań statutowych korzysta ze wsparcia: 

• Sądu Rejonowego w Pszczynie- Wydział Rodzinny i Nieletnich - prośby o wyjaśnienie 

spraw mających znamię wykroczenia lub przestępstwa, wgląd w sytuację rodziny, 

przygotowywanie opinii dla sądu. 

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach - 

kierowanie uczniów z problemami na badania i terapię (przy współpracy z rodzicami 

ucznia) 

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach - dofinansowanie dożywiania 

uczniów. 

• Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej-- kierowanie 

uczniów z problemami na badania i terapię (przy współpracy z rodzicami ucznia) 

• Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- dofinansowanie „Akcji 

zima”, „Akcji Lato”, spotkań z terapeutami i psychologami, realizacji programu 

profilaktycznego „Spójrz inaczej”. 

• Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie - udział pedagoga w spotkaniach 

grup roboczych dotyczących uczniów naszej szkoły. 

• Innych instytucji wspierających dziecko i rodzinę. 

 

14. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem lub mogących mieć związek 

z popełnieniem czynu karalnego lub przestępstwa, ich poczucia własnej wartości oraz 

motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej  

zaspokajającej ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i 

umiejętności psychospołeczne.    

 

      W ramach indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniowie mają możliwość 

korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawcy, pedagoga  w celu rozwiązywania osobistych i 

rodzinnych problemów. Organizacja pracy szkoły zapewnia uczniom możliwość zaspokajania 

potrzeb psychicznych, społecznych, a także rozwój umiejętności i zainteresowań. Wobec uczniów, 

u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie 

prawdopodobieństwo powstania uzależnienia od środków psychotropowych, narkotyków, 

dopalaczy, alkoholu i tytoniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym realizowane są 

następujące zadania z zakresu profilaktyki: 

• Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna problemu, w tym diagnoza sytuacji rodzinnej i 

szkolnej ucznia i jej monitorowanie. 

• Indywidualne rozmowy z uczniami, opieka specjalistów szkolnych, organizowanie i 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju podczas zajęć lekcyjnych oraz godziny z 

wychowawcą, których tematyka dostosowana jest do potrzeb uczniów. 

• Spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym, 

budowanie poczucia własnej wartości poprzez wsparcie indywidualne  uczniów i 

rozwijanie umiejętności psychospołecznych  poprzez udział w organizowanych  zajęciach 

socjoterapeutycznych 

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewniających uczniom możliwość rozwoju 

zainteresowań i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym związanych z realizacją 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej, również akcje profilaktyczne, konkursy, koła 

zainteresowań czy zajęcia sportowe. 

• Organizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów szkolnych oraz 

specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

• Osobiste wsparcie, w tym motywowanie do podejmowania form aktywności alternatywnych 

do wszelkiego rodzaju zachowań, mających zawiązek z uzależnieniami lub demoralizacją. 

• Współpraca z rodzicami, w zakresie wymiany informacji, poradnictwo i konsultacje oraz 

udzielanie wsparcia rodzicom. 

• Przekazywanie informacji dotyczących dostępnych form pomocy specjalistycznej. 

• Udzielanie uczniom wsparcia materialnego. 

 

15. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach 

zagrożeń uzależnieniami. 

      Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (WDN)  uwzględnia tematykę profilaktyki 

uzależnień i odbywa się zgodnie z potrzebami szkoły. Zasadniczym celem podejmowanych w tym 

zakresie działań jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających ze Szkolnego 

Programu Profilaktyki i Szkolnego  Programu Wychowawczego. Służą temu również spotkania 

szkoleniowe prowadzone przez psychologów, terapeutów i policjantów. Wychowawcy zostali 

przeszkoleni w zakresie realizacji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”  i „ Spójrz inaczej na 

agresję” . Programy  realizowane są we wszystkich klasach. Nauczyciele uczestniczą także w 

spotkaniach specjalistów, terapeutów organizowanych dla rodziców na temat profilaktyki 

uzależnień.  

 

16. Dokonywanie systematycznej oceny podejmowanych działań wychowawczych i 

profilaktycznych. 

Członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w 

Czechowicach-Dziedzicach systematycznie dokonują oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych i zapobiegawczych poprzez: 

• ewaluację skuteczności realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu 

Wychowawczego, 

• sporządzenie sprawozdań śródrocznych i rocznych przez wychowawców poszczególnych 

klas, 

• analizę sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i zagrożeń zawartą w 

sprawozdaniach sporządzonych przez pedagoga szkolnego, 

• pracę nad analizą bieżącej sytuacji wychowawczej oraz występujących problemów i 

zagrożeń w zespole wychowawczym i w zespołach klasowych nauczycieli, uczących w 

danej klasie, 

• współpracę nauczycieli i wychowawców mającą na celu planowanie kroków zaradczych 

oraz rozwiązywanie  bieżących problemów związanych z nieprawidłowym zachowaniem 

uczniów, 

• analizę samooceny zachowania uczniów oraz oceny zachowania proponowanych przez klasę 

i nauczycieli, 

• nowelizację Statutu Szkoły. 

 

 

 

17.  Adresy i numery kontaktowe instytucji wspierających działania szkoły: 
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1.Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Kolejowa 37 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 32 215 50 98 

tel. 32 215 23 88 

Punkt terenowy nr 1 

Zabrzeg, ul. Gminna 4 

tel. 32 214 36 12 w godz. 7.00-10.00 

Punkt terenowy nr 2 

Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 15 

tel. 32 214 62 55 w godz. 7.30-10.30 

Punkt terenowy nr 3 

Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b 

tel. 32 214 51 37 w godz. 7.00-10.00 

Punkt terenowy nr 4 

Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1 

tel. 32 211 45 37 w godz. 7.00-10.00 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Karola Miarki 11 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. +48 (33) 49-95-600 

fax.+48 (33) 49-95-652 

e-mail: sekretariat@mops.bielsko.biala.pl 

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 

3.Komisariat Policji 

 

ul. Mickiewicza 1 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 32 2148810 

e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl 

 

• Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach 

• asp.szt. Marek Biernot, nr tel. 322148810. 

Dzielnicowy - asp.szt. Roman Trojan  tel. 322148810, 727032529 

4.SĄD REJONOWY W PSZCZYNIE 

ul. ks.bp. Bogedaina 14 

43-200 Pszczyna 

mailto:sekretariat@mops.bielsko.biala.pl
mailto:czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl
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tel. (32) 44 94 100 

faks: (32) 44 94 109 

e-mail: informacja@pszczyna.sr.gov.pl 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich  

e-mail: rodzinny@pszczyna.sr.gov.pl 

 

5. Straż Miejska 

ul. Niepodległości 35  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

tel. (0 32) 215-54-92 lub 986 bezpłatny  

Fax: (0 32) 215-54-92  

e-mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl  

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach z Filią 

w Bielsku - Białej  

ul. Traugutta 11  

43-502 Czechowice-Dziedzice 

Siedziba Filii :  

 

ul. Piastowska 44  

43-300 Bielsko – Biała  

(w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty, parter)  

 

Kontakt telefoniczny:  

32 215 22 20 Poradnia w Czechowicach – Dziedzicach  

33 811 82 47 Poradnia w Bielsku – Białej  

Adres e-mail:  

poradnia.pp@wp.pl 

pppp.bielsko@gmail.com  

Godziny pracy:  

Czechowice – Dziedzice                                              Bielsko-Biała  

Poniedziałek: 8.00 -18.00                                            Poniedziałek: 8.00 -17.00  

Wtorek: 8.00 -18.00                                                      Wtorek: 8.00 -17.00  

Środa: 8.00 -18.00                                                         Środa: 8.00 -17.00  

Czwartek: 8.00 -18.00                                                  Czwartek: 8.00 -17.00  

Piątek: 8.00 -15.00                                                         Piątek: 8.00 -16.00  

 

 

7.  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  

 

ul. Sobieskiego 83,  

mailto:informacja@pszczyna.sr.gov.pl
mailto:rodzinny@pszczyna.sr.gov.pl
mailto:poradnia.pp@wp.pl
mailto:pppp.bielsko@gmail.com
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43-309 Bielsko - Biała  

tel. 33  828 40 74 

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży  

 tel. 33 828 40 75 

 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

ul. Piastowska 40 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 81 36 930 

 

e- mail: pcpr@powiat.bielsko.pl 

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30  

 

 

9.Ośrodek Pomocy Dziecku 

 

ul. Legionów 81 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

Tel.: 032/ 215-27-73 

Fax: 032/214-54-73 

 

 

10.Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Nr 1 

 

ul. Mickiewicza 37 

43-502 Czechowice-Dziedzice  

tel: 32 215 96 60 

faks: 32 215 96 60 

 

11. Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach 

Plac Jana Pawła II  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom  

Telefon: 32 214-71-77 

Faks: 32 21 47 152  

E-Mail: ppu@um.czechowice-dziedzice.pl  

Miejsce urzędowania: Plac Jana Pawła II 3/3  

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30 - 17.30, piątek: 

7.30-13.30  

 

 

mailto:pcpr@powiat.bielsko.pl
mailto:ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

