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Wstęp 

 

 Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.  

 Szkoła, jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w 

osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie 

deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie 

uczniów, w trudnych sytuacjach. Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 

3 Ustawy Prawo oświatowe). Profilaktyka jest procesem wspierającym zdrowie psychiczne i 

fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla 

zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.  

Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole wzajemnie się przenikają a wspólnym 

mianownikiem obydwu procesów w jest uczeń.  

 Głównym więc założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kreowanie 

zdrowego stylu życia, płynne wprowadzanie dziecka w reguły i organizację życia szkolnego, 

zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana 

edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.  

Celem nadrzędnym szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest systematyczna 

praca z uczniem, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój rodziny. Wychowanie, 

kształcenie i profilaktyka powinny stanowić integralną całość. Szkoła realizując zadania 

dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne wspiera ucznia we wszechstronnym rozwoju, 

wyposaża go w wiedzę, rozwija postawy i zachowania cenione i pożądane społecznie.  

Do realizacji tych zadań posłuży wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Wyposaży on ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowości, 

do rozwoju której uczeń powinien mieć zapewnione poszanowanie godności w sprawach 

osobistych, w stosunkach rodzinnych, przyjaźni i uczuciach oraz w wiedzę jak chronić siebie i 

innych przed zagrożeniami współczesnego świata. Uczeń ma prawo swobodnego wyrażania 
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myśli, nie raniąc uczuć i godności innych, dobrowolnego i zgodnego z zainteresowaniami 

wyboru zajęć pozalekcyjnych. Ukierunkowanie rozwoju ucznia we wszystkich płaszczyznach: 

intelektualnej, fizycznej, społecznej, psychicznej, moralnej i duchowej da młodemu 

człowiekowi bagaż pozytywnych wartości, by podążał drogą w poszukiwaniu dobra, prawdy i 

piękna. 

 

Diagnoza potrzeb 

Program, wychowawczo-profilaktyczny opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej w szkole, przeprowadzonej z użyciem narzędzi takich jak 

ankieta diagnozująca zachowanie ryzykowne uczniów, obserwacja, rozmowa indywidualna, 

analiza osiągnięć szkolnych, analiza dokumentacji szkolnej. Efektem diagnozy było wskazanie 

w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka:  

a. Czynniki chroniące to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, 

których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny uczniów i zwiększa jego 

odporność na działanie czynników ryzyka.  

b. Czynniki ryzyka to indywidualne właściwości uczniów i środowiska społecznego, które 

wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań problemowych, 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania 

społecznego. 

Na podstawie dokonanej diagnozy wyznaczono najważniejsze działania w pracy 

wychowawczej na bieżący rok , ukierunkowane na; 

1. przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, 

2. wzmacnianie poczucia wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

3. uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

4. profilaktykę w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych i cyberprzemocy. 

 

Podstawy prawne 

       Program powstał na podstawie obowiązujących aktów prawa, w tym 

wewnątrzszkolnego, takich jak: 

1. Konstytucja RP, art. 48 ust.1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust.1 (Dz. U. z 1997r., pozycja 483 

z późniejszymi zmianami). 
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2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59); 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2017 r., poz. 
783); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 214); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 3); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r.,poz.467); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

8. Statut szkoły. 

 

§ 1 

Założenia 

 Przy pomocy programu wychowawczo-profilaktycznego  I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku realizuje nadrzędny cel pracy wychowawczej, jakim 

jest wszechstronny rozwój każdego ucznia oparty na wartościach kulturowych, patriotycznych                

i moralnych, służących  osiągnięciu przez niego dojrzałości wewnętrznej i przygotowaniu go 

do podejmowania zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych. Natomiast działania 

profilaktyczne uzupełniające proces wychowania ukierunkowane są na : 

– wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu;  
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– ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 

szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego 

zdrowy styl życia; 

– inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia    

i jego zdrowemu życiu. 

 

§ 2 

Cele pracy wychowawczej i profilaktycznej. 

 

 Celem nadrzędnym programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie ucznia 

we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcia pełni dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane                       

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. Ważne jest również wspieranie rodziców          

i opiekunów w realizacji ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwić uczniom 

przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. W szczególności oznacza 

to, że  na rozwój uczniów składać się będzie: 

1) przygotowanie  do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie, 

2) przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów i drogi zawodowej, 

3)  rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, 

4)  wdrażanie zasad kultury osobistej, 

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, 

6) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, 

7) kształtowanie  umiejętności obiektywnej oceny własnych i cudzych zachowań, 

8) kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej, szacunku dla tradycji 

patriotycznych i szkolnych; 

9) zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

10) promowanie zdrowego stylu życia. 

11) kształtowanie postaw proekologicznych, 

12) uświadamianie istniejących zagrożeń i przeciwdziałanie im, 

13) kształtowanie umiejętności dbałości o mienie społeczne, 
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14)  kształtowanie postawy dialogu w relacjach międzyludzkich, 

15) dostarczanie wiedzy na temat konsekwencji aktywności w sieci, ochrony danych 

osobowych, cyberprzemocy, mowy nienawiści. 

 

§ 3 

Sylwetka absolwenta 

 Szkoła dąży do tego, aby absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 

Krzywoustego w Słupsku był wyposażony w wiedzę i umiejętności, pozwalające mu 

aktywnie funkcjonować w społeczeństwie, czyli: 

1)  zna i stosuje uniwersalny system wartości, a w szczególności: szanuje  godność 

drugiego człowieka, jest: uczciwy, wrażliwy i koleżeński; 

2) wypracowuje w sobie postawę projektowania i osiągania realnych celów  

osobistych; 

3)  ma poczucie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej; 

4) ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla 

prawidłowego rozwoju swoich członków; 

5)  ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje;  

6)  respektuje  obowiązujące prawo; 

7)  szanuje polskie i światowe dziedzictwo kulturowe; 

8)  szanuje tradycje oraz symbole narodowe i szkolne; 

9)  wyróżnia się wysoką kulturą osobistą; 

10)  dba o piękno i poprawność ojczystego języka; 

11) podejmuje z własnej inicjatywy bezinteresowne działania na rzecz innych; 

12)  ma poczucie empatii, wrażliwość i  szacunek dla odmienności; 

13) jest  kreatywny i wykorzystuje tę umiejętność w realizacji stawianych sobie    

 celów; 

14)  potrafi współdziałać w zespole, identyfikuje się z pozytywnymi wartościami 

 grupy; 

15) jest świadomy odpowiedzialności za środowisko naturalne; 

16) promuje pozytywne wzorce osobowe, 

17) radzi sobie w sytuacjach trudnych; 
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18) posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji; 

19) dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne; 

20) zna prawa osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją Praw Osób 

 Niepełnosprawnych; 

21) świadomie i odpowiedzialnie korzysta z technologii informacyjnej. 

 

§ 4 

Powinności wychowawczo-opiekuńcze nauczycieli 

 Kluczową rolę w budowaniu środowiska szkolnego sprzyjającego wychowaniu              

i profilaktyce pełnią nauczyciele. Wiąże się to z faktem, iż każdy nauczyciel (nawet jeśli nie 

jest tego świadom) pełni cztery funkcje. Pierwszą jest funkcja modelowa – nauczyciel 

stanowi dla uczniów wzorzec osobowy człowieka dorosłego, z którym należy się 

identyfikować. Drugą jest funkcja dydaktyczna – nauczyciel przybliża uczniom osiągnięcia 

nauki, umożliwiając zrozumienie człowieka i świata oraz mechanizmów ich funkcjonowania. 

Trzecią stanowi funkcja instruktażowa – nauczyciel jest niejako trenerem w zakresie uczenia 

i usprawniania podstawowych umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. 

Natomiast czwartą jest funkcja wychowawcza – nauczyciel jest przewodnikiem                      

w odkrywaniu przez uczniów osobistych potencjałów, realizacji zadań rozwojowych oraz 

rozwijaniu ich odpowiedzialności za własny rozwój.  

   W procesie realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych wszyscy nauczyciele 

zobowiązani są w szczególności do: 

1) dawania uczniom przykładu swoją postawą; 

2) konsekwentnego stosowania ustaleń dotyczących wdrażania procesu 

wychowawczo-opiekuńczego; 

3) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę;  

4) znajomości i stosowania przepisów dotyczących wychowania i opieki w szkole,               

w tym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) doskonalenia umiejętności wychowawczych oraz aktualizacji wiedzy na temat 

problematyki związanej z rozwojem psychofizycznym ucznia, wychowaniem                     

i opieką w szkole; 
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6) efektywnej i systematycznej współpracy z dyrektorem szkoły, innymi 

nauczycielami, pedagogiem oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, a 

także z innymi podmiotami, których zakres zadań wiąże się z działalnością 

opiekuńczo-wychowawczą szkoły; 

7) zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i wniosków, mogących wpływać na 

udoskonalenie procesu wychowawczo-opiekuńczego; 

8)  rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień uczniów,                 

a także aktywnego wspierania ich w rozwoju; 

9) udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich trudności; 

10) stosowania zasady  obiektywizmu wobec wszystkich uczniów; 

11) wyzwalania akceptacji  własnej uczniów oraz poczucia ich wartości; 

12) kształtowania poczucia odpowiedzialności u uczniów; 

13) motywowania uczniów do samokształcenia i samodoskonalenia; 

14) rozwijania umiejętności pracy w zespole jako jednej z podstawowych form 

współżycia społecznego;  

15) propagowania idei wolontariatu; 

16) kształtowanie kompetencji międzykulturowych; 

17) uczenia szacunku dla osiągnięć światowego dziedzictwa kulturowego; 

18)  kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, w tym patriotyzmu 

lokalnego; 

19) uczenia szacunku dla tradycji i symboli szkolnych; 

20) wyzwalania u uczniów różnorodnych form aktywności na rzecz szkoły; 

21) wpajania uczniom poczucia współodpowiedzialności za wizerunek szkoły                   

w środowisku; 

22) kształtowania właściwych relacji pomiędzy uczniami, opartych na poszanowaniu  

godności innych, dialogu i kompromisie; 

23)  kształtowania u uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem 

ojczystym; 

24) uczenia szacunku dla obowiązującego prawa i konieczności respektowania go; 

25) propagowania idei zdrowego stylu życia. 
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§ 5 

Powinności wychowawczo-opiekuńcze nauczycieli – wychowawców 

  Ponad powinności określone w punkcie  nauczyciele – wychowawcy zobowiązani 

są do: 

1) zapoznawania wychowanków, ich rodziców (prawnych opiekunów) z aktami  

prawa wewnątrzszkolnego; 

2) planowania i organizowania wspólnie z wychowankami i ich rodzicami 

(opiekunami prawnymi) różnych form życia zespołowego, mających wpływ na 

integrację zespołu klasowego; 

3) planowania pracy wychowawczej z uwzględnieniem programu wychowawczego 

szkoły; 

4) promowania i systematycznego gromadzenia informacji na temat osiągnięć 

wychowanków ; 

5) współpracy z pedagogiem szkolnym w zakresie stypendiów; 

6) dokumentowania kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów 

zgodnie z ustalonymi zasadami. 

 

 

§ 6 

Powinności zespołu wychowawczego szkoły 

  Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 

1) dokonywanie diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole, w tym identyfikacja 

obszarów zagrożeń, oraz planowanie i wdrażanie w tym zakresie działań 

doskonalących; 

2) zapoznawanie, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu, członków rady 

pedagogicznej z wynikami wyżej wymienionej diagnozy i planowanymi 

działaniami; 

3) współpraca z radą rodziców i samorządem uczniowskim; 

4) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań profilaktyczno – 

wychowawczych. 

§ 7 
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Powinności pedagoga szkolnego 

  Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów i działań 

nauczycieli; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                         

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom w rozpoznawaniu                          

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i  innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) planowanie i realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

10)  realizacja zadań związanych ze stypendiami przyznawanymi uczniom; 

11)  współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 

 

 

§ 8 

Powinności pielęgniarki szkolnej 

  Do zadań pielęgniarki szkolnej w szczególności należy: 

1)  przestrzeganie prawa uczniów do informacji, prywatności, intymności,  

i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie                  
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z prawami pacjenta; 

2)  poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 

3)  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) 

oraz udział w tworzeniu i realizacji szkolnych programów profilaktycznych; 

4)  współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz stacją sanitarno-

epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy 

sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników. 

 

§ 9 

Powinności wszystkich pracowników szkoły 

  Do zadań wszystkich pracowników szkoły w szczególności należy: 

1) kierowanie się dobrem uczniów i służenie im pomocą, gdy jest taka potrzeba; 

2) reagowanie na pozytywne i negatywne zachowania uczniów i zgłaszanie ich 

wychowawcy klasy; 

3) reagowanie na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem 

stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie. 

 

§ 10 

Treści programu 

 

Poniższy zakres tematyczny jest przeznaczony do realizacji we wszystkich klasach przez 

wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i pielęgniarkę. 

Na podstawie ogólnych założeń, dotyczących oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych          

w szkole, poniżej prezentujemy treści przewidziane do realizacji zarówno na poszczególnych 

przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy. Wskazują one wartości, 

pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju 

dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój biologiczny), psychicznej (rozwój 

poznawczy  i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny). 
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OBSZAR 

ZADANIA 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie  – 

edukacja 

zdrowotna 

 
Nabycie umiejętności 
dostrzegania indywidualnych 
różnic związanych ze sposobem 
reagowania na stres.  

Doskonalenie umiejętności wy-
rażania własnych uczuć: dawania 
i przyjmowania informacji zwrot-
nej (bez obwiniania innych).  

Rozwijanie umiejętności dokony-
wania oceny własnych umiejęt-
ności życiowych i planowania ich 
rozwoju.  

Doskonalenie umiejętności plano-
wania, organizowania oraz 
oceniania własnego uczenia się, 
planowania przyszłości oraz 
wyznaczania celów i ich realizacji.  

Utrwalanie umiejętności rozpo-
znawania symptomów zagrożeń 
zdrowia fizycznego. Kładzenie 
nacisku na dbałość o zdrowie 
poprzez aktywność fizyczną.  

Rozwijanie postawy proaktywnej,  
w której uczeń przejmuje inicja-

 

Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce 
strategii radzenia sobie ze stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze 
stratą i traumatycznym doświadczeniem 
poprzez wykorzystywanie sposobów mających 
na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i 
wpływu na własne życie.  

Doskonalenie umiejętności asertywnego 
radzenia sobie w relacjach z innymi.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 
radzenia sobie z objawami depresji u siebie i 
osób ze swego otoczenia.  

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć 
oraz prawidłowego zarządzania czasem.  

Doskonalenie umiejętności w zakresie 
przygotowania do całożyciowej aktywności 
fizycznej oraz ochrony i doskonalenia zdrowia 
własnego oraz innych.  

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, 
samokontroli i panowania nad emocjami 

Rozwijanie zdolności do szukania 
powiązań między indywidualnym 
potencjałem a planowaną w 
przyszłości pracą.  

Kształtowanie świadomości wła-
snych ograniczeń i potrzeby 
ciągłego rozwoju.  

Rozwijanie empatii, wrażliwości 
na potrzeby innych oraz umiejęt-
ności udzielania wsparcia 
emocjonalnego.  

Doskonalenie umiejętności obni-
żania napięcia spowodowanego 
stresem.  

Wykorzystywanie w praktyce 
wiedzy z zakresu zagrożeń 
psychofizycznych w okresie 
adolescencji: zaburzenia 
odżywiania (anoreksja, bulimia), 
zagrożenia związane z 
nadużywaniem ogólnodostęp-
nych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań 
zdrowotnych  
poprzez utrwalanie zachowań 

Doskonalenie umiejętności wy-
korzystywania wiedzy na temat 
wczesnej identyfikacji zmian 
chorobowych we własnym ciele 
(np. wczesna identyfikacja zmian 
na skórze, potrzeba samobadania 
piersi u kobiet itp.) w celu ochro-
ny zdrowia.  

Rozwijanie postaw prozdrowot-
nych poprzez podejmowanie i 
urzeczywistnianie działań na 
rzecz zdrowia.  

Zastosowanie w praktyce umie-
jętności świadomego wyznacza-
nia sobie konkretnych celów.  

Podnoszenie poczucia własnej 
wartości poprzez określanie oso-
bistego potencjału.  

Zastosowanie w praktyce umie-
jętności ustalania priorytetów, 
uwzględniając kryteria ważności i 
pilności 
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tywę, ale też odpowiedzialność za 
swoje działania i decyzji 

 

sprzyjających zdrowiu lub zmianę 
zachowań ryzykownych na 
prozdrowotne 

 

 

 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 

Kształtowanie umiejętności wyra-
żania emocji oraz ich rozumienia.  

Rozwój zaangażowania w różne 
formy aktywności (koła 
zainteresowań, wolontariat itp.).  

Kształtowanie prospołecznych 
postaw uczniów i rozwijanie 
pozytywnego systemu wartości w 
klasie.  

Budowanie w klasie bezpiecznego 
środowiska, umożliwiającego 
koncentrację na nauce poprzez 
działania integracyjne.  

Rozwijanie kompetencji w 
zakresie wykorzystania różnych 
form grupowej  
pracy nad rozwiązaniem 
problemów (burza mózgów, 
dyskusja grupowa). 

 

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji 
opartych na wzajemnym szacunku i 
zaangażowaniu obydwu stron.  

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej 
wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji 
uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 
pochwał.  

Zwiększanie umiejętności budowania 
podmiotowych relacji z innymi, opartych na 
szacunku, akceptacji i zrozumieniu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych 
form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w 
celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego 
stanowiska. 
 

 

Doskonalenie umiejętności 
zmiany postaw i zachowań 
poprzez stosowanie oraz 
przyjmowanie asertywnej 
krytyki.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu 
rozwiązywania konfliktów, z 
zastosowaniem negocjacji i 
mediacji.  

Doskonalenie umiejętności szu-
kania inspiracji w innych – w celu 
rozwijania własnej kreatywności.  

Kształtowanie umiejętności 
spostrzegania stereotypów i 
uprzedzeń.  
Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych, 
 uważności i empatii. 
 

Podejmowanie działań na rzecz 
innych osób w celu poprawy ich 
sytuacji (wolontariat).  

Stosowanie w praktyce umiejęt-
ności poszukiwania takich roz-
wiązań, które stwarzają korzyści 
dla obydwu stron.  

Wykorzystywanie wiedzy na te-
mat stereotypów do budowania 
pozytywnych relacji społecznych.  

Przygotowanie uczniów do funk-
cjonowania w dorosłym życiu i 
akceptowania stanów psycho-
fizycznych związanych z tym 
okresem.  

 
 
 
 
 
 
 



Program wychowawczo – profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego 
                                                 im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Strona 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura – 

wartości , normy, 

wzory zachowań 

 

Wdrażanie do podejmowania 
odpowiedzialności za realizację 
określonych zadań lub dziedzin 
życia szkoły (samorząd 
uczniowski, klub sportowy itp.).  

Rozwijanie umiejętności realizacji 
własnych celów w oparciu o 
rzetelną pracę i uczciwość. 
 
Rozwój zainteresowań, poszerze-
nie autonomii i samodzielności.  

Rozwijanie wiedzy na temat róż-
nych kultur i ich wkładu w rozwój 
cywilizacji.  

Rozwijanie świadomości istnienia 
potrzeby wspólnego działania  
na rzecz innych osób. 
 

 

Rozwijanie postaw prospołecznych i 
obywatelskich w duchu poszanowania wartości 
uniwersalnych, narodowych, państwowych i 
lokalnych.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych 
emocji oraz odczytywania uczuć i emocji 
towarzyszących innym oraz umiejętnego 
reagowania.  

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 
w kontekście analizy wpływów rówieśników i 
mediów na zachowanie.  

Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, 
wartości oraz postaw.  

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, 
wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.  

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności 
zespołowego działania i logicznego myślenia u 
uczniów.  

 

Dokonywanie analizy postaw, 
wartości, norm społecznych, 
przekonań i czynników, które 
wpływają na zachowanie.  

Rozwijanie szacunku dla kultury i 
dorobku narodowego.  

Rozwijanie umiejętności 
właściwego zachowania się, z 
uwzględnieniem sytuacji i 
miejsca.  

Doskonalenie umiejętności po-
dejmowania racjonalnych decyzji 
w oparciu o posiadane 
informacje i ocenę skutków 
własnych działań.  

Zwiększenie umiejętności zaspo-
kajania potrzeb 
psychoemocjonalnych w sposób 
zgodny z przyjętymi normami, 
regułami i zasadami.  

Dostarczanie wiedzy oraz kształ-
cenie umiejętności niezbędnych 
w rozwiązywaniu problemów, 
które wynikają z 
wielokulturowości. 
 

Poszerzanie wiedzy na temat 
innych kultur oraz rozwijanie 
umiejętności korzystania z niej w 
kontakcie z przedstawicielami 
innych narodowości . 

Doskonalenie umiejętności 
wykorzystania wiedzy na temat 
praw i obowiązków obywateli. 
Wyrażanie własnego zdania na 
temat różnych problemów oraz 
uzasadniania go. 
 
Zastosowanie w praktyce wiedzy 
dotyczącej selekcjonowania i 
krytycznej analizy informacji. 
Poszerzanie wiedzy na temat róż-
nych form poszukiwania pracy.  

Doskonalenie kompetencji z za-
kresu uczestnictwa w rozmowach 
kwalifikacyjnych i wystąpień 
publicznych  
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Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

Rozwijanie postaw aprobujących 
abstynencję i unikanie substancji 
psychoaktywnych w wymiarach: 
emocjonalnym (pozytywny stosu-
nek do abstynencji), poznawczym 
(dysponowanie wiedzą na temat 
zagrożeń związanych z 
używaniem substancji 
psychoaktywnych) i 
behawioralnym (nieużywanie 
substancji psychoaktywnych).  

Dostrzeganie wyzwań 
 i zagrożeń związanych  
z pełnieniem nowych  
ról społecznych. 
Kształtowanie postaw zapobie-
gających wczesnym kontaktom 
seksualnym i związanych z nimi 
problemów.  

 

 

Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu 
trudnych, życiowych problemów.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 
 zagrożeń cywilizacyjnych  
(uzależnienia, sekty, subkultury, choroby)  
i manipulacji polityczno- - gospodarczych  
(rasizm, nietolerancja, terroryzm,  
rozpad więzi rodzinnych,  
brak ideałów, nachalna reklama itp.). 
Utrwalanie informacji o bezpiecznych  
zachowaniach podczas korzystania  
z portali społecznościowych 
 oraz metodach przeciwdziałania 
 cyberprzemocy. 
 

 

Doskonalenie umiejętności 
organizowania swoich zachowań 
w określonym czasie i 
przewidywania ich konsekwencji.  

Doskonalenie umiejętności do-
strzegania konsekwencji 
zachowań wobec innych.  

Stosowanie w praktyce 
sposobów rekompensowania  
wyrządzonych krzywd. 
Rozwijanie umiejętności dokony-
wania zmian w myśleniu, 
postrzeganiu i rozumieniu 
świata.  

 

Doskonalenie umiejętności po-
dejmowania racjonalnych decyzji 
w oparciu o posiadane informa-
cje i ocenę skutków własnych 
działań.  

Wykorzystanie w praktyce 
wiedzy dotyczącej bezpiecznego 
posługiwania się komputerem i 
jego oprogramowaniem oraz 
zasad bezpieczeństwa w sieci. 

Wzmacnianie norm ograniczają-
cych zachowania ryzykowne oraz 
korygowanie błędnych 
przekonań na ich temat. 
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OBSZAR 

ZADANIA 

Klasa I Klasa II Klasa III 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie  – edukacja 

zdrowotna 

 
Nabycie umiejętności dostrzegania 
indywidualnych różnic związanych ze 
sposobem reagowania na stres.  

Doskonalenie umiejętności wyrażania 
własnych uczuć: dawania i przyjmowania 
informacji zwrotnej (bez obwiniania innych).  

Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny 
własnych umiejętności życiowych i planowania 
ich rozwoju.  

Doskonalenie umiejętności planowania, 
organizowania oraz oceniania własnego 
uczenia się, planowania przyszłości oraz 
wyznaczania celów i ich realizacji.  

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania 
symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. 
Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie 
poprzez aktywność fizyczną.  

Rozwijanie postawy proaktywnej,  
w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 
odpowiedzialność za swoje działania i decyzji 

 

 

Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce 
strategii radzenia sobie ze stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i 
traumatycznym doświadczeniem poprzez wyko-
rzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie 
poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.  

Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia 
sobie w relacjach z innymi.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 
radzenia sobie z objawami depresji u siebie i osób 
ze swego otoczenia.  

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć 
oraz prawidłowego zarządzania czasem.  

Doskonalenie umiejętności w zakresie 
przygotowania do całożyciowej aktywności fizycznej 
oraz ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz 
innych.  

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, 
samokontroli i panowania nad emocjami 

 

Rozwijanie zdolności do szukania 
powiązań między indywidualnym 
potencjałem a planowaną w przyszłości 
pracą.  

Kształtowanie świadomości własnych 
ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju.  

Rozwijanie empatii, wrażliwości na 
potrzeby innych oraz umiejętności 
udzielania wsparcia emocjonalnego.  

Doskonalenie umiejętności obniżania 
napięcia spowodowanego stresem.  

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z 
zakresu zagrożeń psychofizycznych w 
okresie adolescencji: zaburzenia 
odżywiania (anoreksja, bulimia), 
zagrożenia związane z nadużywaniem 
ogólnodostępnych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań 
zdrowotnych  
poprzez utrwalanie zachowań 
sprzyjających  
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zdrowiu lub zmianę zachowań 
ryzykownych na prozdrowotne 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 
oraz ich rozumienia.  

Rozwój zaangażowania w różne formy 
aktywności (koła zainteresowań, wolontariat 
itp.).  

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów 
i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w 
klasie.  

 

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji 
opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu 
obydwu stron.  

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej 
wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji 
uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 
pochwał.  

Zwiększanie umiejętności budowania 
podmiotowych relacji z innymi, opartych na 

 

Doskonalenie umiejętności zmiany postaw 
i zachowań poprzez stosowanie oraz 
przyjmowanie asertywnej krytyki.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu 
rozwiązywania konfliktów, z zasto-
sowaniem negocjacji i mediacji.  

Doskonalenie umiejętności szukania 
inspiracji w innych – w celu rozwijania 
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Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, 
umożliwiającego koncentrację na nauce 
poprzez działania integracyjne.  

Rozwijanie kompetencji w zakresie 
wykorzystania różnych form grupowej  
pracy nad rozwiązaniem problemów (burza 
mózgów, dyskusja grupowa). 

szacunku, akceptacji i zrozumieniu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu 
autoprezentacji oraz prezentacji własnego 
stanowiska. 
 

własnej kreatywności.  

Kształtowanie umiejętności spostrzegania  
stereotypów i uprzedzeń.  
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, 
 uważności i empatii. 
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Kultura – wartości , 

normy, wzory zachowań 

 

Wdrażanie do podejmowania 
odpowiedzialności za realizację określonych 
zadań lub dziedzin życia szkoły (samorząd 
uczniowski, klub sportowy itp.).  

Rozwijanie umiejętności realizacji własnych 
celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. 
 
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii 
i samodzielności.  

Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i 
ich wkładu w rozwój cywilizacji.  

Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby 
wspólnego działania  
na rzecz innych osób. 
 

 

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich 
w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, 
narodowych, państwowych i lokalnych.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji 
oraz odczytywania uczuć i emocji towarzyszących 
innym oraz umiejętnego reagowania.  

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w 
kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów 
na zachowanie.  

Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, 
wartości oraz postaw.  

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, 
wyzwalanie potrzeby bycia ambitnym.  

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności 
zespołowego działania i logicznego myślenia u 
uczniów.  

 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, 
norm społecznych, przekonań i czynników, 
które wpływają na zachowanie.  

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku 
narodowego.  

Rozwijanie umiejętności właściwego 
zachowania się, z uwzględnieniem sytuacji 
i miejsca.  

Doskonalenie umiejętności podejmowania 
racjonalnych decyzji w oparciu o 
posiadane informacje i ocenę skutków 
własnych działań.  

Zwiększenie umiejętności zaspokajania 
potrzeb psychoemocjonalnych w sposób 
zgodny z przyjętymi normami, regułami i 
zasadami.  

Dostarczanie wiedzy oraz kształcenie 
umiejętności niezbędnych w 
rozwiązywaniu problemów, które 
wynikają z wielokulturowości. 
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Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych 

Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i 
unikanie substancji psychoaktywnych w 
wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosu-
nek do abstynencji), poznawczym 
(dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń 
związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych) i behawioralnym 
(nieużywanie substancji psychoaktywnych).  

Dostrzeganie wyzwań 
 i zagrożeń związanych  
z pełnieniem nowych  
ról społecznych. 
Kształtowanie postaw zapobiegających 
wczesnym kontaktom seksualnym i 
związanych z nimi problemów.  

 

 

Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, 
życiowych problemów.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 
 zagrożeń cywilizacyjnych  
(uzależnienia, sekty, subkultury, choroby)  
i manipulacji polityczno- - gospodarczych  
(rasizm, nietolerancja, terroryzm,  
rozpad więzi rodzinnych,  
brak ideałów, nachalna reklama itp.). 
Utrwalanie informacji o bezpiecznych  
zachowaniach podczas korzystania  
z portali społecznościowych 
 oraz metodach przeciwdziałania 
 cyberprzemocy. 
 

 

Doskonalenie umiejętności organizowania 
swoich zachowań w określonym czasie i 
przewidywania ich konsekwencji.  

Doskonalenie umiejętności dostrzegania 
konsekwencji zachowań wobec innych.  

Stosowanie w praktyce 
 sposobów rekompensowania  
wyrządzonych krzywd. 
Rozwijanie umiejętności dokonywania 
zmian w myśleniu, postrzeganiu i 
rozumieniu świata.  

 

 
Do programu wychowawczo-profilaktycznego dołączony został tryb postępowania w sytuacjach zagrożenia w szkole. 
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Program zatwierdzony uchwałami:  
 
 
Rady Rodziców z dnia  
 
Rady Pedagogicznej z dnia  
 
 
 
 
 
     Przewodniczący                                  Przewodniczący 
 Rady Pedagogicznej                                                                              Rady Rodziców 
 
……………………………………….                                                         ……………………………………………….. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
IM. B. KRZYWOUSTEGO  

W SŁUPSKU 
 

 

 

 

 

 

      Opracowała Marzenna Biskupska 

                         pedagog szkolny 
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Wykaz procedur: 

I. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, 
który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 
zachowania świadczące o demoralizacji (naruszanie zasad współżycia 
społecznego, systematyczne uchylanie się od obowiązku nauki, 
włóczęgostwo, popełnienie czynu zabronionego) . 

 II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na 
terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków.  

III. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na 
terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk. 

IV. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że 
uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyk. 

V. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 
przestępstwa. 

  VI. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą 
czynu   karalnego 

VII Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja 
dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego 
przebywającego na zajęciach w szkole. 

VIII Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o 
podłożeniu materiału wybuchowego. 

IX Procedura postępowania w przypadku znalezienia podejrzanego 
przedmiotu. 

X Procedura postępowania w sytuacji rozproszenia  środków 
chemicznych. 

XI Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki 
lub koperty. 

XII Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania 
agresywne. 
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XIII Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub 
samobójstwa ucznia. 

 

Podstawy prawne: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 
1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z pózn. zm./ oraz 
przepisy wykonawcze w związku z ustawa /. 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./ 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, 
poz. 1485).  

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z pózn. zm./ 
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 
przestępczości nieletnich. 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 95, poz. 425z pózn. 
zm./ 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii. 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59) 
 

 

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów 
spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem, 
na którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące 
młodzież problemy. Zobowiązana jest ona do wczesnego rozpoznawania niedostosowania 
społecznego i podejmowania odpowiednich oddziaływań wychowawczych, 
profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań interwencyjnych. 

Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają 
bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje się 
osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym 
stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym 
lub przestępstwem. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, 
dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym 
stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni 
profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci 
uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców. 
W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców 
– postępowanie wobec ucznia będzie różne. 
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Do podejmowania działań interwencyjnych przez szkołę w sytuacjach kryzysowych 
zobowiązują treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 
31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 
§ 9 rozporządzenia stanowi: szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne 
polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych w 
szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki, o 
których mowa w § 1 cytowanego rozporządzenia. 
Treść § 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, zgodnie ze statutem, 
strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec 
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Strategia uwzględnia w szczególności: w 
punkcie 4 – procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych 
ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z uwzględnieniem zadań 
osób podejmujących interwencję. 
Jeżeli uczeń popełnia czyn karalny (w rozumieniu przepisów Ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich), to o ile nie ukończył 17 roku życia, należy powiadomić policję i/lub 
Sąd Rodzinny, a w przypadku gdy ukończył 17 rok życia – prokuratora i/lub policję. 
Jeżeli uczeń ukończył 18 rok życia i przejawia zachowania świadczące o demoralizacji – a 
nie są to czyny karalne w rozumieniu Ustawy, to sposób postępowania nauczyciela w takim 
przypadku reguluje WSO: 
- uczeń może otrzymać upomnienie, naganę, 
- powiadomieni zostają rodzice ucznia, 
- uczeń zostaje skreślony z listy uczniów (jeżeli notorycznie uchyla się od obowiązków 
szkolnych). 

Sytuacja kryzysowa to zjawisko niepożądane, zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu, 
życiu. 

 Cele procedur: 
usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, 
określenie odpowiedniego sposobu postępowania dla eliminowania niepożądanych zjawisk. 

Zakres procedur: 
zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących uczniom i pracownikom szkoły 
bezpieczeństwo oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 
zagrożeniami. 

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 
inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, 
systematyczne uchylanie się od obowiązku nauki, włóczęgostwo, popełnienie czynu 
zabronionego) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2)  Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
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3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły a nadal z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

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

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

6)  W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z 

art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

7) Wymienione wyżej zdarzenia muszą zostać udokumentowane w szkole poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

 

1) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

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

2) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a sam wraca do 

swoich zajęć. 

3) W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

4) Dyrektor lub wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią 
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odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia 

albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

5) W  miarę możliwości wychowawca, pedagog szkolny ustalają źródło pochodzenia alkoholu lub 

środka odurzającego oraz świadków mających związek ze zdarzeniem. 

6) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

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

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,1 policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych  na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).  

O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie 

ukończył 18 lat. 

7) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

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

8) Wymienione wyżej zdarzenia muszą zostać udokumentowane w szkole poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o 

ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy. 

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

3)  Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i zdaje relację o 

szczegółach zdarzenia.  

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje 
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

 
                                                             
1 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
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1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo zażądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

torby ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) W przypadku, gdy uczeń  mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i 

przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w 

jaki sposób i od kogo  uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających, 

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia, 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych 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. 

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, 

po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

Kodeksu Postępowania Karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 
nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny.  (art. 4 
Upn i art. 304 Kpk). 
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V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 

1) Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub 

dyrektora szkoły. 

2) Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagogowi 

szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 

3) Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.) 

4) We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków  

   zdarzenia. 

5) Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych)  

   ucznia -sprawcy. 

6) Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

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

znana. 

7) Wymienione wyżej zdarzenia muszą zostać udokumentowane w szkole poprzez sporządzenie 

notatki służbowej. 

Czyn karalny – w myśl przepisów ( art. 1 § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez ustawę jako 
przestępstwo ( art. 1 k.k), a więc zbrodnia lub występek ( art. 7 § 2 i 3 k.k), przestępstwo skarbowe 
( art.53 § 2 k.k.s.) oraz wykroczenie określone w następujących przepisach Kodeksu Wykroczeń: 
np. 

- art. 51 ( zakłócenie porządku publicznego) 

- art. 62 ( znęcanie się nad zwierzętami) 

- art. 69 ( niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy) 

- art. 74.( uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu) 

- art. 76 ( rzucanie kamieniami w pojazdy będące w ruchu) 

- art. 119 ( kradzież lub przywłaszczenie mienia ) 

- art. 143 ( utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego) 
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 Popełnienie przez nieletniego innego wykroczenia niż wyżej wymienione należy określić 
jako zachowanie świadczące o jego demoralizacji, co uzasadnia wszczęcie i prowadzenie 
postępowania w trybie opiekuńczo – wychowawczym (art. 44-46 u.p.n.). 

 

Czyn karalny obejmuje wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, na wniosek oraz z 
oskarżenia prywatnego, jak również wszystkie jego formy stadialne, takie jak dokonanie, 
usiłowanie, przygotowanie, a także formy zjawiskowe przestępstwa, takie jak: sprawstwo, 
podżeganie, pomocnictwo. 

 

 

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

 

1) Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia  

   jej udzielenie poprzez zawiadomienie pielęgniarki szkolnej, która po rozeznaniu stanu 

poszkodowanego  podejmuje  decyzję wezwania pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń.  

2) Niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

3) Pedagog szkolny powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).  

4) Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność  

   profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

 

VII Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje 
zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole. 

 

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi szkoły powód przybycia i okazuje się 

legitymacją służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policja informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 
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4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 

wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku 

ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego lub opiekunów prawnych o wykonywanych 

czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji 

celem uczestniczenia w czynnościach. 

6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich 

dziecka przez policję.  

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców  w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 

szkoły wyznacza nauczyciela lub pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, 

które są przeprowadzone w szkole lub jednostce policji. 

8. Po wykonaniu czynności policjant, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, przekazuje 

nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu.  

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka, 

policjant informuje o tym rodziców i pedagoga szkolnego. 

VIII Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu 
materiału wybuchowego: 

1) Odbierający zgłoszenie o podłożeniu materiału wybuchowego zobowiązany jest 
uzyskać jak najwięcej informacji i odnotować czas rozmowy. 

2)  O otrzymanej informacji niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
3)  Dyrektor informuje odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał alarmowy) 

według planu: 
• wyprowadzenie wszystkich dzieci oraz pracowników szkoły, 
• wyniesienie i zabezpieczenie dokumentacji. 

4)  Dalsze działania odbywają się według instrukcji przybyłych służb. 
5)  Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

 

Wskazówki do prowadzenia rozmów ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby”: 

1) Po usłyszeniu słów „Podłożyłem ładunek wybuchowy – bombę” nie należy wpadać w 
panikę. 
2) Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki. 
3) Należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. 
4) Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak największą 
ilość informacji. 
5) Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania (chociażby w 
przybliżeniu) sprawcy zamachu. 
6) Należy ocenić czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, itp. 
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7) Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 
─ Czy Pan/Pani podłożył/a bombę? 
─ Kiedy bomba wybuchnie? 
─ Gdzie jest w tej chwili bomba? 
─ Jak bomba wygląda? 
─ Jakiego typu jest ta bomba? 
─ Co spowoduje wybuch bomby? 
─ W którym miejscu bomba jest umieszczona? 
─ Dlaczego Pan/Pani podłożył/a bombę? 
─ Skąd Pan/i telefonuje? 
─ Gdzie Pan/i się w tej chwili znajduje? 
─ Jak się Pan/i nazywa? 
8) Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu 
dotyczącym podłożenia bomby, może to spowodować panikę wśród personelu oraz osób 
postronnych, co utrudnia działania policji oraz ewentualną ewakuację. 
9) Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność 
przesłuchiwana przez policję. 

IX Procedura postępowania w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu: 

1. Znalazca zabezpiecza znaleziony przedmiot i informuje dyrektora szkoły. 
2. Dyrektor informuje odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał alarmowy) 
według planu: 
a. wyprowadzenie wszystkich dzieci oraz pracowników szkoły, 
b. wyniesienie i zabezpieczenie dokumentacji. 
3. Dalsze działania odbywają się według instrukcji przybyłych służb. 
4. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

 

X Procedura postępowania w sytuacji rozproszenia  środków chemicznych: 

1. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 
2. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby oraz zarządza ewakuację (sygnał alarmowy)   
uczniów i pracowników szkoły. 
3. W razie konieczności udzielana jest pomoc przedmedyczna. 
4. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

XI Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty 

1. Nie wolno opróżniać zawartości podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub 
koperty. 
2. Nie wolno wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smak, przypatrywać się z bliska. 
3. Umieścić w jednym a następnie drugim plastikowym worku, szczelnie je zamykając 
(zawiązać, zakleić taśmą). 
4. Powiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub Państwową Straż Pożarną. 
5. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej. 

Cechy charakterystyczne dla niebezpiecznych przesyłek: 
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─ odręczny lub nieczytelny adres, 
─ nieprofesjonalnie napisany adres, 
─ otwory w kopercie, 
─ twarda koperta, 
─ nierównomierne rozłożenie wagi, 
─ zastrzeżenia (poufne, do rąk własnych, itp.) 
─ wewnętrzna koperta, 
─ wystające druty lub folia, 
─ zapach, 
─ zawyżona opłata, 
─ błędy ortograficzne, 
─ tłuste plamy, zaolejenia, przebarwienia, 
─ zbyt staranne zapakowanie, 
─ emitowane dźwięki, 
─ brak adresu nadawcy, brak jakichkolwiek znaków, kto może być nadawcą. 

XII Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego 

zachowania agresywne. 

 

1) Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego oraz rodziców ucznia o jego  agresywnym  
zachowaniu.  

2) Pedagog szkolny, wychowawca klasy oraz nauczyciele  uczący ucznia wzajemnie wymieniają się 
informacjami o zaburzeniach w jego  zachowaniu.  

3) Pedagog szkolny podejmuje rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Fakt ten odnotowuje w swojej 
dokumentacji.  

4) Pedagog i wychowawca wspólnie z rodzicami ustalają plan pracy w celu poprawy zachowania 
ucznia i zawierają kontrakt, który jest podpisany przez rodziców ucznia i pedagoga szkoły lub 
wychowawcę.  

5) W przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia, pedagog szkolny w porozumieniu z 
wychowawcą klasy wzywa rodziców i informuje ich o powtarzających się zaburzeniach 
zachowania oraz proponuje rodzicom konsultacje ze specjalistą w celu uzyskania diagnozy.  

6) Jeżeli rodzice skorzystali z porad specjalisty i uzyskali dokument stwierdzający diagnozę zaburzeń 
zachowania, szkoła wypełnia zalecenia zawarte w dokumencie.  

7) W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej, pedagog 
szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje sprawę na policję lub do 
sądu rodzinnego 

 

XIII Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub  

samobójstwa ucznia. 

 

Każdy pracownik I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Słupsku ma obowiązek 

zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W 
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przypadku zaobserwowania lub podjęcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, 

każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

 

A. 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: 

1. Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei. 

2. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu. 

3. Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów. 

4. Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie. 

5. Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność. 

6. Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań. 

7. Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 

spożywanie alkoholu. 

8. Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

9. Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych. 

10. Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo. 

 

 Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują 

odpowiednie działania interwencyjne: 

 Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia, 

 Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia , 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 pomoc psychoterapeutyczną 

na terenie szkoły lub poza nią. 

 

B. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo ( 

informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). 
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4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor    szkoły 

podejmują następujące działania: 

a. Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce. 

b. Informują  rodziców o pozyskanej informacji i zagrożeniu. Przekazują dziecko pod opiekę 

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

odpowiednim instytucjom (np. policji) 

 

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

5. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych 

2. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

4. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w 

celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 

szkoły.  

5. Pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w 

szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o 

możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą. 

6. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. 

7. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły. 

 

D. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa. 
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1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi 

szkoły. 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę  przez dyrektora szkoły. 

3.  Dyrektor koordynuje powołanie Doraźnego Zespołu Kryzysowego do zdiagnozowania 

sytuacji i podejmowania działań interwencyjnych.  

4. Zespół nawiązuje współpracę z instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji 

kryzysowej. 

5. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na radzie pedagogicznej. 

6. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców. 

7. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych. 

8. Udzielanie wsparcia uczniom. 

9. Unikanie umedialniania problemu  

10. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

 

Przykładowy plan do realizacji zajęć z klasą: 

1. Co czułem, jak dowiedziałam się o samobójstwie?  

2. Co czuję teraz?  

3. Czy to zdarzenie wpłynęło jakoś na moje życie?  

4. Czy zmieniło moje myślenie?  

5. Rozmowa o emocjach, buforowanie emocji. 

6. Dlaczego ta osoba się zabiła? Omówienie zaistniałej sytuacji w szerszym kontekście, 
nacisk na szukanie możliwych przyczyn samobójstwa: zdrowotnych, środowiskowych, 
osobowościowych, sytuacyjnych itp. 

7. Co chcę powiedzieć jej na pożegnanie?  

- Jest mi przykro, bo…  

- Jest mi smutno, bo…  

- Lubiłem cię za…  

- Jestem na ciebie zły za… 
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8. Co mogę zrobić w podobnej, trudnej sytuacji?  

9. Czy wiem, gdzie szukać pomocy?  

10. Czy umiem zauważyć, że ktoś nie potrafi poradzić sobie z własnymi problemami?  

11. Szukanie innych możliwości rozwiązywania problemów.  

12. Wskazanie planu działania w sytuacji kryzysu. 

Realizacja zajęć w oparciu o tą metodę może przynieść ogromne korzyści natury 
emocjonalnej młodzieży biorącej udział w tych zajęciach. Należy dodatkowo zwrócić 
uwagę na wypełnianie poniższych założeń: 

- Dbałość, aby głos zabierała każda osoba z grupy, 

- Praca w maksymalnie kilkunastoosobowej grupie, 

- Akceptacja komentarzy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych,  

- „Nazywanie rzeczy po imieniu”, dbałość o język: jak najmniej eufemizmów, omówień, 
językowego łagodzenia samobójstwa. 

Cele poznawcze autopsji psychologicznej: 

- Wiem, co zrobię, kiedy… 

- Wiem, kogo poproszę o pomoc, gdy … 

- Mam świadomość, że brak wezwania pomocy w sytuacji trudnej jest błędem, 

- To, czego doświadczam, jest nie tylko moim problemem, ale jest to również problemem 
szkoły, 

- Każda sytuacja ma różne rozwiązania nawet, jeśli ja sam ich nie dostrzegam. 

Jeśli uczeń popełni samobójstwo, należy pamiętać o kilku zasadach:  

1. Po samobójstwie lub usiłowaniu jego popełnienia może dojść do zjawiska zakażania się 
samobójstwem (tzw. Efekt Wertera). Należy zidentyfikować wszystkich uczniów o złym 
stanie emocjonalnym lub ze skłonnościami samobójczymi i otoczyć ich większą opieką 
oraz wsparciem – takie osoby często identyfikują się z samobójcami. 

2. Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani  
o wydarzeniu. Należy również stworzyć możliwość do „przepracowania” emocji z tym 
związanych. 

3. W czasie dyskusji, rozmów nie można dopuścić do gloryfikowania tego typu zachowań 
oraz do idealizacji osoby samobójcy. 
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4. Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym  
ani apeli szkolnych, na których informowano by o zdarzeniu. 

5. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby pomoc w 
czasie kryzysu oraz numery telefonów zaufania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


