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Każde dziecko jest jak nie zapisana tablica.
Jeśli jej nie wypełnimy czymś ciekawym i dobrym
dla niego, ono samo zapisze ją czymś ciekawym,

ale niekoniecznie dobrym.
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Wstęp

 W latach 2007-2011 zdiagnozowano następujące obszary pracy szkoły:
1. Oczekiwania rodziców wobec szkoły.
2. Absencja uczniów.
3. Uzależnienia i postawy uczniów wobec uzależnień.
4. Bezpieczeństwo uczniów.
5. Znajomość regulaminów szkolnych i ich przestrzeganie.
6. Znajomość praw dziecka.
7. Dojrzałość społeczna dziecka w klasie trzeciej.

Analizowano również indywidualne możliwości i potrzeby uczniów, programy nauczania 
obowiązujące w szkole, w tym tzw. ścieżki edukacyjne (prozdrowotna, prorodzinna, ekologiczna).

Wyniki ankiet, analiza sytuacji  wychowawczo- opiekuńczej w szkole, wyniki obserwacji 
zjawisk i zachowań uczniów były tematem debaty wychowawców i pedagoga, w czasie której, 
ustalono ogólne cele i zadania szkoły dla niniejszego Programu.
Na tej podstawie zespół zadaniowy opracował projekt Programu Profilaktyki, który jest zgodny 
z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego z dnia 10 grudnia 2008 r.

           Założono, że  w czasie  realizacji zaplanowanych zadań organizowane będą:
1) spotkania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach,
2) szkolenie Rady Pedagogicznej,
3) samodoskonalenie nauczycieli.

W szkole realizowana będzie przede wszystkim profilaktyka pierwszorzędowa, która ma 
na celu przeciwdziałania zachowaniom dysfunkcyjnym. 
    Szkoła obejmuje działaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.

    Wychowawca     klasy     zobowiązany   jest realizować program maksymalnie dostosowany do potrzeb 
i problemów uczniów w celu zniwelowania lub ograniczenia zachowań ryzykownych.
 
Diagnoza     przeprowadzona     w     szkole     wykazała  , że najczęstszymi problemami wśród  uczniów są:
   1) konflikty rówieśnicze
   2) aspołeczne postawy uczniów (bierne, „wycofujące się”, bezradne, uległe, agresywne....)
   3) zaburzone relacje rodzinne i środowiskowe, oraz wynikające z nich samopoczucie dziecka 
i jego  funkcjonowanie.

Celem Programu Profilaktyki jest:
• ograniczanie  roli czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi uczniów, 
• wspomaganie uczniów w konstruktywnym radzeniu siebie z trudnościami  oraz 

promowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie postaw prospołecznych. 
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Rozdział I

Program Profilaktyki dla klas I - III

Klasa I
Cele:

1. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów.
2. Nawiązanie współpracy z rodzicami, mającej na celu wypracowanie wspólnych metod 

wychowawczych.
3. Integracja zespołów klasowych- poznanie się, budowanie więzi i wzajemnej akceptacji, 

tworzenie zasad pracy i zabawy w grupie.
4. Rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji; radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
5. Kształcenie umiejętności grzecznego zachowania w szkole i poza nią.
6. Rozwijanie samodzielności.
7. Uświadamianie konieczności mówienia prawdy.
8. Troska o higienę i zdrowie (zdrowe odżywianie, aktywny tryb życia).
9. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka i ucznia.
10. Zapoznanie z  instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie w tym 

z procedurą „Niebieska Karta”.

Klasa II
Cele:

1. Umacnianie więzi pomiędzy członkami grupy.
2. Kształcenie i rozwijanie umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów 

społecznych.
3. Rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych (akceptacja, tolerancja, szacunek).
4. Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
5. Rozwijanie zachowań asertywnych.

Klasa III
Cele:

1. Rozwijanie zachowań asertywnych.
2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby. 
3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
5. Rozwijanie cech tj.: sprawiedliwość, prawdomówność, wrażliwość na potrzeby innych 

ludzi, tolerancja.
6. Doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w stosunku do dorosłych 

i rówieśników.
7. Utrwalenie praw i obowiązków dziecka i ucznia.
8. Przypomnienie o istnieniu  instytucji i organizacji niosących pomoc dziecku i rodzinie 

w tym o procedurze „ Niebieska Karta”.

Sposoby     realizacji:  
• przeprowadzenie wśród rodziców ankiety dotyczącej ich oczekiwań wobec szkoły,
• budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań klasowych 

z udziałem rodziców,
• stosowanie w pracy zabaw integracyjnych,
• prezentowanie się dzieci w obecności rówieśników, wychowawcy i rodziców,

3



• wykorzystywanie podczas zajęć wybranych tańców  integracyjnych,
• organizowanie wycieczek, imprez klasowych itp.,
• przeprowadzenie i analiza badań socjometrycznych,
• zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie ze stresem –  wspólne identyfikowanie 

sytuacji stresowej, nazywanie towarzyszących jej uczuć, szukanie rozwiązań.

Metody     i     formy     pracy:  
• ankiety wśród rodziców i uczniów,  
• badania socjometryczne prowadzone wśród dzieci,
• bajki terapeutyczne, 
• zabawy integracyjne, 
• tańce integracyjne, 
• ćwiczenia relaksacyjne, relaksacyjno – koncentracyjne, 
• wizualizacja, 
• scenki dramowe, 
• gry dydaktyczne, 
• ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, 
• pogadanki, 
• analiza plansz sytuacyjnych,  
• filmy dydaktyczne, 
• pedagogizacja rodziców,  
• działania praktyczne (malowanie, wycinanie itp).

 Formy     pracy:  

• wycieczki, 
• imprezy klasowe, 
• praca w grupach, 
• zebrania z rodzicami, 
• indywidualne rozmowy z rodzicami, 
• zajęcia pozalekcyjne.
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ROZDZIAŁ II

Program Profilaktyki dla klas IV - VI

Chcę dobrze żyć:
                             -Traktuję dobrze siebie
                             -Traktuję dobrze innych
                             -Znam dobre sprawy, dla których warto żyć.

1. CEL :    Promowanie     zdrowego     i     wartościowego     stylu     życia     .  

1) ZADANIA:
a.  Wpajanie uczniom przekonania o nadrzędnej wartości zdrowia i konieczności dbania 

o nie. 
b.  Uświadamianie uczniom możliwości osobistego wpływu na własne zdrowie.
c.  Ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.
d.  Wpajanie prawidłowego systemu wartości, wrażliwości społecznej, motywowanie do 

samodoskonalenia się.
e.  Kształtowanie nawyku higienicznego trybu życia i wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się.
f.  Stwarzanie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, 

a także  alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
g. Uczenie odpowiedzialnych postaw wobec realiów i wymagań codziennego życia.

2. CEL :    Wzmacnianie     poczucia     własnej     wartości.  

1) ZADANIA:
a.  Zachęcanie do bliższego i głębszego poznawania samego siebie – odkrywania własnej   
     tożsamości oraz motywowanie do pracy nad sobą.
b. Pomoc uczniom w uzyskaniu lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia.
c. Doskonalenie we właściwej, adekwatnej samoocenie, uczenie samooakceptacji, 
     pozytywnego myślenia.
d. Uczenie odkrywania potencjału w sobie i wzmacniania go oraz korzystania z własnych   
    zasobów.
e. Tworzenie warunków do wzmacniania wiary w siebie, w swoje możliwości, do     samego siebie 

(kształtowanie postawy aktywności, kreatywności, zaradności, samodzielności, otwartości 
i tolerancji).

f. Rozwijanie motywacji i wzmacnianie kompetencji uczniów do zaspokajania potrzeby    
     sukcesu, samorealizacji, satysfakcji - poprzez pozytywną działalność.

3.  CEL:    Budowanie przyjaznej atmosfery wychowawczej.

1) ZADANIA:
a. Dbanie o właściwe relacje interpersonalne.
b. Wzmacnianie u uczniów  poczucia przynależności do pozytywnej grupy – integracja  zespołów 
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klasowych.
c. Stwarzanie okazji do nawiązywania kontaktów i  poznawania innych, rozwijania i  wzmacniania 

więzi, do konstruktywnej współpracy.
d.  Wpajanie zasad współżycia społecznego, skutecznej komunikacji oraz kształtowanie zdolności 

do zachowań empatycznych, do dialogu, negocjacji.
e. Rozwijane umiejętności udzielania sobie wsparcia w grupie rówieśniczej oraz 

bezpośredniego i otwartego wyrażania potrzeb i oczekiwań.
f.  Promowanie postaw prospołecznych, zaangażowania w „czynienie dobra”.

4.  CEL :    Propagowanie     stylu     życia     wolnego     od     nałogów   –  -     profilaktyka     uzależnień  

1)  ZADANIA:
a.   Przekazywanie podstawowej wiedzy dotyczącej wielu aspektów zjawiska uzależniania się.

b. Zapoznawanie uczniów z tematyką współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych –  w tym 
szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu i ukazywanie „pułapek”  związanych 
z nimi. 

c. Kształtowanie właściwych postaw wobec tych zagrożeń, szczególnie postawy autokontroli, 
ostrożności i odporności. 

d. Rozbudzanie potrzeby zdrowego stylu życia i ukazywanie sposobów zaspokojenia tej po-
trzeby, m.in. poprzez: 

• propagowanie mody na „zdrowie”,
• ukazywanie atrakcyjności życia w wolności, odpowiedzialności radości, zdrowiu…,
• motywowanie do podejmowania osobistych konstruktywnych postanowień, decyzji, 

właściwych wyborów,
• zachęcanie do podejmowania wysiłku zwalczania złych nawyków, namawianie do 

abstynencji,
• uczenie odpowiedzialności za własne samopoczucie – proponowanie właściwych sposobów 

osiągania dobrego nastroju i radzenia sobie ze stresem,
• zapoznanie uczniów ze strategią odmawiania, ćwiczenia umiejętności mówienia „nie”  

w sytuacji nacisku,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu,

5.  CEL :   Kształtowanie     postaw     troski     i     odpowiedzialności     za     bezpieczeństwo     własne     i     innych  

1)  ZADANIA:
a. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa uczniom w szkole. 
b. Dbałość o poszanowanie praw i wolności uczniów, respektowanie ich uczuć, emocji 

i poglądów. 
c. Kształtowanie pożądanych postaw poprzez uwrażliwianie uczniów na drugiego czło-

wieka, 
uczenie tolerancji, wyrabianie szacunku, empatii, poczucia sprawstwa. 

d. Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami. 
e. Wdrażanie uczniów do samodyscypliny, samokontroli. 

6



f. Egzekwowanie uznawania i przestrzegania przez uczniów norm społecznych. 
g. Przeciwdziałanie wszelkim aktom agresji i przemocy poprzez podnoszenie u 

uczniów kompetencji emocjonalnych, społecznych i moralnych. 

6.   CEL :   Współdziałanie     osób,     organizacji,     instytucji     na     rzecz     dzieci.     

1)  ZADANIA:
a . Uświadamianie rodzicom ważności  więzi emocjonalnych i atmosfery życia rodzinnego oraz ich 
znaczącego wpływu w zabiegach chroniących dzieci przed zagrożeniami.
b.  Wspomaganie rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji wychowawczej.
c.   Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć wspierających oddziaływania opiekuńczo-

wychowawczo - profilaktyczne.
d.  Osobiste zaangażowanie nauczycieli w działalność profilaktyczną szkoły.
e.   Angażowanie osób profesjonalnie zajmujących się profilaktyką do pomocy w rozwiązywaniu 

problemów.
f.   Integrowanie działań  profilaktycznych.
g.  Zapewnianie dostępu do pomocy socjalnej i psychologicznej oraz kształcenie umiejętności 

szukania pomocy i korzystania z niej.

7.  CEL :  Interwencja     profilaktyczna  

1)  ZADANIA:
a. Dbanie o rzetelne rozpoznawanie problemów dotyczących niedostosowania społecznego, 

zwracanie uwagi na potrzeby oraz na niepokojące sygnały zachowania uczniów i reagowania 
na nie w sposób właściwy i adekwatny do sytuacji.

b. Zapobieganie problemom związanym z zagrożeniem uzależnieniami i innymi zachowaniami 
ryzykownymi.

c.  Udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomoc indywidualnym uczniom w zidentyfikowaniu 
i rozwiązywaniu konkretnej sytuacji kryzysowej.

d. Apelowanie do rodziców ze środowisk zagrożonych o wywiązywanie się z obowiązków 
rodzicielskich, o nie nadużywanie władzy rodzicielskiej, o troskę i odpowiedzialność 
w wychowywaniu swoich dzieci. Proponowanie im współpracy, edukacji i  pomocy

e. Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją. 
Konfrontowanie sytuacji, koordynacja pomocy, uzgadnianie warunków współpracy ze 
stosownymi instytucjami, które mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność 
podejmowanych przez szkołę oddziaływań.

f. Włączanie się w „sprawy” dotyczące funkcjonowania dzieci w społeczeństwie (akcje, pisma, 
inicjatywy).

8.     SPOSOBY     REALIZACJI     ZADAŃ:  

1) Organizowanie imprez i uroczystości integrujących zespoły klasowe, społeczność szkolną, 
środowisko rodzinne i lokalne.

2)  Realizowanie planu pracy wychowawcy klasy w ramach godzin wychowawczych.
3) Organizowanie zajęć warsztatowych, spotkań psychoedukacyjnych z wykorzystaniem 
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programów profilaktycznych zarówno dla uczniów jak i rodziców.
4) Udział uczniów w interaktywnych spektaklach profilaktycznych.
5)  Spotkania uczniów z osobami profesjonalnie zajmującymi się tematyką profilaktyki.
6) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z deficytami, dysfunkcjami 

oraz działania postdiagnostyczne.
7) Budowanie systemów pomocy dzieciom i rodzinom niewydolnym wychowawczo, 

dysfunkcyjnym i nie wywiązującym się z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.
8) Zapewnienie dzieciom opieki w ramach zajęć świetlicy szkolnej i świetlic środowiskowych.
9)  Organizowanie różnych form pomocy socjalnej i materialnej uczniom potrzebującym.
10) Organizowanie pomocy uczniom w pokonywaniu trudności szkolnych (zajęcia 

wyrównawcze, reedukacyjne, logopedyczne, rewalidacja, nauczanie indywidualne, pomoc 
koleżeńska...)

11) Zabezpieczenie oferty zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i innych form umożliwiających 
uczniom rozwój uzdolnień i konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

12) Spotkania nauczycieli z rodzicami w czasie zebrań i dyżurów (konsultacje, wymiana 
informacji...)

13)  Organizowanie spotkań Szkolnego Zespołu Wychowawczego w celu analizowania 
i rozwiązywania bieżących problemów.

14) Opracowywanie i wdrażanie inicjatyw, programów, rozwiązań służących ochronie dzieci 
przed różnego rodzaju patologiami i niedostosowaniem społecznym.

15) Rozpowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji dotyczących ośrodków, 
instytucji, osób, telefonów udzielających pomocy w trudnych sytuacjach.

16) Inicjowanie spotkań z pracownikami instytucji wspierających szkołę w procesie 
wychowawczym.

9. FORMY I METODY

Pracy profilaktycznej w kl. IV-VI

1) METODY BADAWCZE:

• rozmowa
• wywiad
• obserwacja
• ankieta, kwestionariusz, sondaż
• techniki socjometryczne
• testy: zdań niedokończonych
• karty samooceny

2) INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA :
• terapia
• socjometria 
• poradnictwo
• doradztwo
• konsultacje
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3) TECHNIKI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  I  PSYCHOLOGICZNYCH :

• elementy treningu twórczego i kreatywnego myślenia 
• elementy treningu rozwiązywania problemów, konfliktów 
• elementy treningu interpersonalnego, aktywne słuchanie, asertywność, komunikat „Ja"
• trening umiejętności selekcji i interpretacji informacji
• techniki uczenia się
• techniki planowania np. „tort czasu”

 4) FORMY REKREACYJNO –WARSZTATOWE:

• turystyka (wycieczki ,zielone szkoły, ogniska.....)
• gry i zabawy integracyjne
• zabawy i ćwiczenia kształtujące pewność siebie
• gry i zabawy przeciwko agresji
• twórczość ekspresyjna –rysunki ,opowiadania ....
• zabawy klasowe i szkolne

 6)     FORMY     INFORMACYJNE:  

• pogadanki, miniwykłady
• grupowe spotkania psychoedukacyjne z. wykorzystywaniem: „burzy mózgów” dyskusji, 

odgrywania ról, scenek, 
• konkursy, 
• gazetki, plakaty, plansze, ulotki ,poradniki...
• kampanie informacyjne
• techniki medialne (spektakle teatralne, filmy)
• pedagogizacja rodziców
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ROZDZIAŁ III  

Ewaluacja Programu Profilaktyki

1.    CEL:  Badanie     postaw     i     zachowań     uczniów     wskazujących     na     ich     moralny,     społeczny,   
emocjonalny     rozwój.  

2.   METODY     BADAŃ     :  

1)      ankiety 
2)      testy niedokończonych zdań
3)      techniki socjometryczne
4)      arkusze diagnostyczne
5)      obserwacje
6)      wymiana informacji (wywiad, rozmowy)
7)      analiza sytuacji wychowawczo opiekuńczej
8)      analiza porównawcza ocen z zachowania

3.OBSZARY     BADAŃ:  

UCZNIOWIE

1) Uczniowie kl. I 
• obserwacja uczniów

2) Uczniowie kl. II 
• badania socjometryczne: przeprowadza wychowawca w terminie X - X I

3)  Uczniowie kl. III 
• ankieta dotycząca komunikowania się z „otoczeniem”, podsumowanie Programu 

Profilaktyki w kl. I - III- przeprowadza zespół  zadaniowy w   terminie II
            
4) Uczniowie kl. IV

• badanie socjometryczne - przeprowadza wychowawca, dokonuje analizy porównawczej 
z wynikami otrzymanymi w klasie II – w terminie IX ,X 

• ankieta dotycząca zagrożenia uzależnieniami i występowania zachowań dysfunkcyjnych- 
przeprowadza zespół zadaniowy – w terminie III 

5) Uczniowie kl. V
• karta samooceny, kwestionariusz „Moja opinia ”przeprowadza  wychowawca w terminie XI

6)  Uczniowie kl. VI 
• sondaż diagnozujący postęp uspołecznienia się ucznia, podsumowanie realizacji Programu 

Profilaktyki  kl. I – VI – przeprowadza zespól - w terminie  IV – V 
• ankieta dotycząca zagrożenia uzależnieniami i występowania zachowań 

dysfunkcyjnych- przeprowadza zespół zadaniowy – w terminie IX. 
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7) Uczniowie klas III-VI
• ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa w szkole- przeprowadza zespół zadaniowy w terminie 
IV

RODZICE

1) Rodzice kl. I
• wywiad środowiskowy, oczekiwania wobec szkoły –  przeprowadza  wychowawca  - 

w terminie IX, X

2) Rodzice kl. III
• ocena społecznego funkcjonowania dziecka po I etapie kształcenia –    przeprowadza zespół 

zadaniowy – w terminie IV, V

3) Rodzice kl. IV
• sondaż – oczekiwania wobec szkoły i propozycja współpracy ze szkołą –      przeprowadza 

wychowawca – w terminie IX, X

4) Rodzice kl. VI 
• ankieta- ocena współpracy ze szkołą i „dojrzałości”  swojego dziecka  –     przeprowadza 

zespół zadaniowy – w terminie IV, V 

5) Rodzice uczniów z klas III-VI
• ankieta dotycząca oceny bezpieczeństwa uczniów w szkole – przeprowadza zespół zdaniowy – 
w terminie do IV
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ROZDZIAŁ IV
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia.

1. Zagrożenie     uczniów     demoralizacją:  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowania świadczące 
o demoralizacji, tj. narusza zasady współżycia społecznego, popełnia czyn zabroniony itp, 
nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1)  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2)  Wychowawca wzywa rodziców ucznia i przeprowadza interwencję profilaktyczną: 
a) przekazuje im uzyskaną informację,
b) przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności,
c) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, w przypadku      
potwierdzenia informacji – sporządza kontrakt,
d) zobowiązuje  rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 
placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

2.  W przypadku powtórzenia sytuacji, nauczyciel:
1)    Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2)    Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego.
3)    Wychowawca lub pedagog wzywa rodziców ucznia i przeprowadza interwencję 

profilaktyczną zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1 podpunkt 2) a – d 

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły 
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw 
nieletnich).

4. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych (rozmowa z rodzicami,  ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem), 
a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia 
sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

5. Szkoła zobowiązana jest do informowania policji o zdarzeniach na terenie szkoły 
spełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia 
uczniów oraz przejawach demoralizacji.

2.     Uczeń     prawdopodobnie      jest     pod     wpływem     środków     odurzających     lub     prawdopodobnie   
posiada     narkotyki  

1)      Uczeń     pozostaje     pod     wpływem     alkoholu,     narkotyków:  
1. nauczyciel powiadamia wychowawcę
2.  odizolowuje ucznia (ale z opieką)
3.  wzywa lekarza (stwierdzenie faktu i udzielenie pomocy)
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4. zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców, jeżeli rodzice nie zgłaszają się, lekarz decyduje 
co dalej z uczniem

     5. dyrektor szkoły powiadamia policję, gdy rodzice ucznia nie zgłaszają się
6.  jeśli uczeń jest agresywny, dyrektor szkoły zawiadamia policję
7. Jeżeli proceder powtarza się, dyrektor szkoły zawiadamia policję lub sąd

2)     Uczeń     posiada     narkotyki:  
1.  nauczyciel ma prawo żądać przekazania mu narkotyku (nie wolno dokonywać rewizji   osobistej 
ucznia)
2. jeżeli uczeń odmawia przekazania, nauczyciel powiadamia dyrektora, a dyrektor wzywa policję
3. jeżeli uczeń odda substancję, nauczyciel zabezpiecza ją w obecności  świadka i sporządza notatkę 

oraz wzywa policję.

3.     Uczeń     dokonuje     przestępstwa:  
      1) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły
      2) ustala okoliczności czynu i świadków zdarzenia
      3) przekazuje sprawcę dyrektorowi lub pedagogowi
      4) powiadamia rodziców ucznia
      5) powiadamia policję
      6) zabezpiecza dowody i przekazuje policji

4.      Uczeń     jest     ofiarą     zdarzenia:  
      1) nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej)
      2) wzywa lekarza i dyrektora szkoły
      3) wzywa rodziców ucznia
       4) wzywa policję, gdy istnieje konieczność profesjonalnego  zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia

5.     Uczeń     jest     ofiarą     przemocy     domowej:  
      

1) Nauczyciel wychowawca kontaktuje się z pedagogiem i wspólnie wypełniają formularz 
A Procedury Niebieska Karta

2) Druk A wypełniony jest na podstawie rozmowy z uczniem, wobec którego istnieje podejrze-
nie, że doznaje przemocy.

3) Podczas pierwszego kontaktu z uczniem doznającym przemocy domowej należy ustalić, kto 
z dorosłych domowników (nie będący jednocześnie sprawcą przemocy) może  go wspierać 
i przekazujemy mu formularz B, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących
proponowanych instytucji pomocowych. 

4) Wypełniony formularz A pedagog szkolny przekazuje niezwłocznie (do 7 dni) do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oddział w Nowej Hucie.
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