
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

Nr 8 / 2017 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. ŚWIĘTEGO JANA BOSKO W SKAWIE  

ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ W SKAWIE  

z dnia 1 września 2017 r. 

 

Nasz znak: SP1S - 021 / 8 / 2017 

Dot. wprowadzenia strategii działań. 

 

§ 1 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą 

Podstawową Filialną w Skawie z dniem 1 września 2017r. wprowadza Strategię działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą 

Podstawową Filialną w Skawie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przestrzegania i stosowania procedur 

ujętych w Strategii. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  
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I. PODSTAWA PRAWNA: 

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

jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1654) oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą. 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 487). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 

2017 poz. 783).  

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (teks jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1782).  

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (teks jednolity: Dz. U. 2016 poz. 

1943).  

 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Szkoła rozwija działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży,  

u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie 

prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji 

psychotropowych albo, którzy sporadycznie używają środków odurzających lub substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych. 

2. Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na: 

a. systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych 

z uzależnieniem; 

b. informowaniu o narkomanii i jej skutkach; 

c. współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

d. poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji 

psychotropowych; 

e. przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży 

do przeciwdziałania narkomanii. 

3. Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem są realizowane w szkole na: 

a. zajęciach profilaktycznych w ramach: 

• form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć psychoedukacyjnych, 

• godzin dla wychowawcy klasy, 

• zajęć pozalekcyjnych, 
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• zajęć świetlicowych; 

b. zajęciach edukacyjnych w ramach: 

• przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące 

zapobiegania narkomanii, 

• edukacji prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie. 

4. Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców  

i nauczycieli informacji na temat: 

a. szkodliwości środków lub substancji psychotropowych, których używanie łączy się  

z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień; 

b. dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

c. możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień; 

d. skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

5. Szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji.  

W sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają 

lub rozprowadzają środki lub substancje psychotropowe. 

6. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec 

młodzieży zagrożonej uzależnieniem obejmuje wszelkie działania wychowawcze, 

profilaktyczne, edukację prozdrowotną i jest realizowana przez wszystkich pracowników 

szkoły. 

 

III. STRATEGIE DZIAŁAŃ: 

1. Wychowawczych: 

✓ rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem, 

✓ rozmowa wychowawcy klasy z uczniem, 

✓ rozmowa wychowawcy z rodzicami, 

✓ ostrzeżenie, upomnienie wychowawcy klasy, 

✓ nagana wychowawcy klasy, 

✓ rozmowa ucznia z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

✓ rozmowa ucznia z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, 

✓ rozmowa ucznia z wyżej wymienionymi osoba w obecności rodziców ucznia, 

✓ nagana dyrektora szkoły, 

✓ utrata przywilejów uczniowskich, 
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✓ zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych, 

✓ zakaz pełnienia funkcji w klasie, szkole, reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

✓ przeniesienie ucznia do równoległej klasy, 

✓ przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

 

2. Zapobiegawczych: 

✓ pogadanki na godzinach wychowawczych, 

✓ prelekcje pedagoga lub psychologa szkolnego, 

✓ prelekcje pielęgniarki szkolnej, 

✓ organizowanie spotkań ze specjalistami (policja, lekarz, terapeuta), 

✓ udział w akcjach informacyjnych, happeningach na terenie szkoły i poza szkołą, 

✓ kontrola występowania zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, lokalnym, 

rodzinnym, 

✓ indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem, 

✓ pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

✓ edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia, 

✓ organizowanie akcji i zajęć profilaktycznych, 

✓ rozwijanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej, zainteresowań i umiejętności 

psychospołecznych, sprawności fizycznej, 

✓ organizowanie scenek tematycznych, spektakli teatralnych, 

✓ filmy edukacyjne, 

✓ systematyczna edukacja i współpraca z rodzicami uczniów, 

✓ utrzymywanie współpracy z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów 

dzieci i młodzieży 

 

3. Interwencyjnych: 

✓ na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów, 

alkoholu i narkotyków, 

✓ zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji, przerw oraz innych zajęć 

odbywających się na terenie szkoły lub poza szkołą, 

✓ organizowanie zajęć, w czasie których uczniowie i nauczyciele zapoznają się z ryzykiem 

używania środków uzależniających, 

✓ uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie 

narusza regulamin szkolny, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi w Statucie  
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✓ w sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja skierowana na pomoc 

uczniowi i rodzinie, 

✓ decyzje o podjęciu stosownych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły  

w konsultacji z wychowawcą ucznia, pedagogiem i psychologiem. 

 

IV. STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

I ZAPOBIEGAWCZYCH 

I. Dyrektor szkoły: 

1. Realizuje zadania wynikające ze Statutu placówki. 

2. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych. 

3. Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających z realizacji strategii. 

4. Podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona 

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

 

II. Nauczyciele i wychowawcy klas: 

1. Realizują zadania zawarte w szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym oraz 

w Planach Pracy Wychowawcy Klasowego. 

2. Systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego  

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

na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach w świetlicy szkolnej, kołach zainteresowań. 

3. Realizują zagadnienia dotyczące zapobieganiu narkomanii w ramach przedmiotów, 

których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia oraz ścieżek: edukacji 

prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie. 

4. Uczestniczą w WDN oraz kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej 

interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. 

5. Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując  

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

bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia. 

6. Wychowawcy klas organizują szkolenia z rodzicami uczniów o charakterze 

profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki. 



 Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 8 / 2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Filialną w Skawie z dnia 1 września 2017 
 

St
ro

n
a6

 
 

7. Wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań 

ryzykownych uczniów swojej klasy, sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych. 

8. Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym, psychologiem 

szkolnym, szkolną pielęgniarką w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, 

wychowawczych i edukacji prozdrowotnej. 

 

III. Pedagog/psycholog szkolny: 

1. Zapewnia pomoc pedagogiczną młodzieży zagrożonej uzależnieniem na terenie szkoły, 

prowadzi indywidualne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne uczniom 

podejmującym zachowania ryzykowne. 

2. Systematycznie rozpoznaje i diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem (ankiety 

skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacje diagnozujące, rozmowy 

kierowane, indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z wychowawcami, 

nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły). 

3. Prowadzi działalność informacyjną, która obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, 

rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły informacji na temat szkodliwości 

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

4. Udostępnia młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły materiały 

edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii. 

5. Dostarcza osobom zainteresowanym informacji na temat dostępnych form pomocy 

(placówki  

i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, placówki świadczące pomoc społeczną 

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

uzależnień  

i współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie, inne) 

młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej, osobom współuzależnionym. 

6. Organizuje, prowadzi zajęcia profilaktyczne, integracyjne we współpracy z 

wychowawcami klas, współorganizuje profilaktyczne imprezy ogólnoszkolne w celu 

zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych uczniów, rozwijania poczucia własnej 

wartości, motywowania do podejmowania właściwych decyzji, różnych form 

aktywności, rozwijania zainteresowań i umiejętności psychospołecznych. 

7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko, rodzinę i szkołę  

w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży. 
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8. Organizuje i uczestniczy w WDN oraz w warsztatach, szkoleniach, kursach 

organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością. 

9. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły we wszystkich działaniach mających na celu redukowanie zachowań 

ryzykownych młodzieży, w sytuacjach wymagających interwencji lub w sytuacjach 

wymagających udzielenia pomocy uczniowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej. 

 

IV. Pielęgniarka szkolna: 

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga 

takiej interwencji; określa stan, w jakim on się znajduje. 

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

3. Powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń 

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

4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym w sytuacjach 

kryzysowych, wymagających udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub podejrzewa, że uczeń a problemy zdrowotne spowodowane 

zaniedbaniem stanu zdrowia lub złym odżywianiem. 

 

V. Pracownicy administracji i obsługi szkoły: 

1. Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na 

temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły 

(podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada 

substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą 

przemocy). 

2. Informują dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego czy psychologa szkolnego, 

wychowawcę lub nauczyciela o każdej zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, 

wymagającej interwencji pracownika szkoły. 
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V. STRATEGIA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH 

Lp. Sytuacja kryzysowa Działania interwencyjne pracowników szkoły 

1. Nauczyciel uzyskał informację, 

iż uczeń używa alkoholu lub 

innych środków w celu 

wprowadzenia się  

w stan odurzenia, uprawia 

nierząd lub przejawia inne 

zachowania świadczące o 

demoralizacji. 

✓ nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy 

klasy, 

✓ wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa 

szkolnego i dyrektora szkoły, 

✓ wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów) i przekazuje im uzyskaną informację, 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 

obecności; w przypadku potwierdzenia informacji 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem, 

✓ w toku interwencji profilaktycznej wychowawca może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym, 

✓ jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję (specjalistę ds. nieletnich), 

✓ podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała dostępne jej 

środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub Policję; dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji). 

2. Nauczyciel podejrzewa, że na 

terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 

✓ nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach 

wychowawcę klasy, 

✓ nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu 

na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza 

warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie, 
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✓ nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej, 

✓ wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 

rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, 

✓ jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania 

dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole 

lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji – 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

✓ dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia 

do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem 

daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób 

✓ w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma 

prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), 

o fakcie umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz Sąd Rodzinny i Nieletnich, 

✓ jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie 

szkoły, dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie 

Policji (specjalisty ds. nieletnich). 

3. Nauczyciel znajduje na terenie 

szkoły substancję 

przypominającą narkotyk. 

✓ nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza 

substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, 

próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy, 

✓ nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, 

✓ dyrektor szkoły wzywa Policję, 
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✓ po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje 

zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące 

zdarzenia. 

4. Nauczyciel podejrzewa, że 

uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą 

narkotyk. 

✓ nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, 

dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją, 

✓ nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla Policji, 

✓ nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia 

niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa, 

✓ w przypadku, gdy uczeń – pomimo wezwania – odmawia 

przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor 

szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję  

i zabiera ją do ekspertyzy, 

✓ jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po 

odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie 

przekazać ją do jednostki Policji, 

✓ wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń 

nabył tę substancję, 

✓ nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

5. Nauczyciel stwierdził, że uczeń 

popełnił czyn karalny lub 

przestępstwo. 

✓ nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

✓ ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

✓ przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile jest znany  

i przebywa na terenie szkoły) lub pedagogowi szkolnemu pod 

opiekę, 

✓ powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy, 

✓ niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa 

jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana, 
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✓ zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty 

pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji. 

6. Nauczyciel stwierdził, że uczeń 

stał się ofiarą czynu karalnego 

lub przestępstwa. 

✓ nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej 

lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, 

w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń, 

✓ niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

✓ powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

✓ wzywa Policję, w przypadku kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

✓ ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

7. Nauczyciel znajduje na terenie 

szkoły substancję lub 

przedmioty, które ocenia jako 

niebezpieczne (np. broń, 

materiały wybuchowe, 

nieznane substancje.) 

✓ nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym 

na terenie szkoły, 

✓ nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 

✓ nauczyciel uniemożliwia dostęp osobom postronnym do tych 

rzeczy, 

✓ dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję. 

 

VI. METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno–wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy jest 

pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. Do 

współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się 

szkoła.  

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

1. Stałą współpracę i wymianę doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa 

szkolnego w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

2. Spotkania dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa, nauczycieli ze specjalistami 

ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz 

demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

3. Spotkania tematyczne młodzieży gimnazjalnej z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. 

na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych 

oraz sposobów unikania zagrożeń. 
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4. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji młodzieży. 

5. Udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały 

na terenie szkoły. 

6. Wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji 

i przestępczości nieletnich.  

 

VII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH PROZDROWOTNYCH 

ORAZ INTERWENCYJNYCH 

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

2. Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych 

oraz odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem 

prowadzone przez specjalistów z zakresu profilaktyki, psychoterapeutów, funkcjonariuszy 

Policji. 

3. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności rodziców w ramach organizowanych Warsztatów 

Umiejętności Wychowawczych. 

4. Spotkania rodziców, wychowawców i pedagoga szkolnego, przedstawianie diagnozy 

problemów uzależnień, przekazywanie ulotek informacyjnych, indywidualne wskazówki, 

porady. 

5. Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemów związaniem 

z zażywaniem środków psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 

organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 

stosownych działań.  

 


