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Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

• Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 

r.,poz.59) Ustawa o Systemie Oświaty 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1,art.53 ust.3,art.70 ust.1,art.72 ust.1/ 

• Konwencja Praw Dziecka art.18,1-3 

• Karta Nauczyciela art.6 

• Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2001 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 

poz. 483 ze zm.),  

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

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2006 r. Nr 26 poz. 226),  

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 

231 poz. 1375 ze zm.),  

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

alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 472 ze zm.)  

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 

124) 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.)  
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

 Program jest kontynuacją programu z roku ubiegłego , uaktualniony o nowe przepisy 

oraz dodany zapis działania w pkt. 3  Priorytety wychowawczo-profilaktyczne. 

  Program został uaktualniony o nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczo-

profilaktycznej i edukacyjnej, w celu  wspólnego dobra całego społeczeństwa, kierując się 

zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i 

Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując 

chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i 

wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do 

jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 

oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu art.26 

Prawo oświatowe. Szkoła opracowała program wychowawczo - profilaktyczny na podstawie 

wyników diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

 1. dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 2. zebrane od rodziców i nauczycieli uwagi i propozycje; 

 3. wyniki przeprowadzonego badania Karta diagnozy wychowawcy. 
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 Przygotowany został Program poprawy frekwencji dostosowany do aktualnych potrzeb 

i występujących problemów, a także uwzględniający wnioski do pracy na bieżący rok szkolny. 

Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakości pracy szkoły. 

Konsekwencją absencji są rosnące zaległości w nauce oraz utrwalająca się niechęć do szkoły i 

nauki co prowadzi do niepowodzeń szkolnych i braku promocji do klasy programowo wyższej. 

Szkoła przygotowała działania, które wzmocnią i podniosą świadomość młodzieży przed 

zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychotropowych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. W tym celu odbędą się zajęcia profilaktyczne z psychoterapeutami oraz 

przeprowadzone lekcje wychowawcze w ramach godzin z wychowawcą. 

(USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) 

Motto programu: 

”Szkoła promująca zdrowie dla ludzi przedsiębiorczych”. 

 

 Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze 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 ) 
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Program wychowawczo-profilaktyczny ZS Nr7 w Wałbrzychu 

1. Misja szkoły. 

2. Ideał absolwenta. 

3. Priorytety wychowawcze. 

4. Cele wychowania. 

5. Metody pracy. 

6. Forma pracy. 

7. Sposób ewaluacji. 

8. Wykaz dokumentacji dołączonej do programu wychowawczego. 

1. Misja szkoły: 

Zespół Szkół Nr 7 – to szkoła: 

• wolna od przemocy, uzależnień i nietolerancji; 

• budująca ścisłe więzi między nauczycielami, rodzicami i wychowankami; 

• dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów; 

• rzetelnie przekazująca wiedzę; 

• kształtująca umiejętności zawodowe i postawy potrzebne do podejmowania dalszego 

kształcenia, pracy zawodowej i odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie i 

społeczeństwie; 

• prowadząca działalność wychowawczą, edukacyjną i profilaktyczną w celu 

przeciwdziałania narkomanii;  

2. Ideał absolwenta: 

• przygotowany do wykonywania wyuczonego zawodu; 

• dążący do podnoszenia kwalifikacji; 

• posiadający umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i wykorzystywania 

najnowszych zdobyczy techniki; 

• umiejący znaleźć się na rynku pracy; 

• dojrzały w podejmowaniu decyzji; 

• wolny od uzależnień, tolerancyjny, empatyczny i asertywny; 
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• przygotowany do odbioru sztuki oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym 

sporcie i rekreacji; 

• świadomy swojej roli w państwie, społeczeństwie i rodzinie; 

3. Priorytety wychowawczo-profilaktyczne: 

• Wszechstronny rozwój osobowości ucznia; 

• Wrażliwość na dobro, piękno, uczciwość, cierpienie innych; 

• Przyjazna atmosfera w szkole- sprzyjająca nauce i wychowaniu; 

• Integracja działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły ze środowiskiem rodzinnym 

ucznia; 

• Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z 

sięganiem przez nich po substancje uzależniające:  

 - ochrona młodego człowieka przed zagrożeniami; 

 - reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do 

 specjalistycznej pomocy, uświadamianie o szkodliwości spożywania napojów 

 alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających;  

 - propagowanie zdrowego stylu życia. 

• Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży 

jak: wagary, agresja i przemoc, wyłudzenie, wykroczenia przeciw prawu:  

- pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych; 

- rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie 

uczniów, zmniejszanie agresywnych zachowań na terenie szkoły; 

- umożliwienie uczniom udziału w zajęciach o tematyce profilaktycznej; 

- popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 

• Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania 

problemów młodzieży: 

 - pedagogizacja rodziców,  

 - porady, konsultacje i zajęcia edukacyjne,  
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 - informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej, 

 - zaangażowanie rodziców w życie szkoły,  

• Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia młodzieży w 

działaniach wychowawczo-profilaktycznych:  

 -zapewnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami szkoły, 

 -doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów 

 młodzieży; 

• Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

(zainteresowanie nauką szkolną); 

• Wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i 

autorytetów); 

• Wspieranie uczniów w zakresie doradztwa zawodowego  w celu świadomego i 

samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji 

edukacyjnych, i zawodowych w oparciu o znajomość własnych zasobów i analizy 

informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji; 

• Stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół 

zainteresowań, zespołów sportowych, itp. 

4. Cele: 

• Kształtowanie umiejętności zawodowych; 

• Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia się; 

• Upowszechnienie przedsiębiorczości i przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek 

pracy; 

• Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, poszerzania wiedzy z różnych dziedzin 

nauki; 

• Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego; 

• Dbałość o estetykę i czystość szkoły oraz środowiska; 

• Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny ucznia; 

• Kształtowanie zdrowego stylu życia; 

• Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka; 
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• Znajomość i przestrzeganie norm społecznych; 

• Wspieranie indywidualizmu uczniów; 

• Wykształcanie postawy proekologicznej; 

• Wpajanie patriotyzmu do ojczyzny i regionu; 

• Wspieranie rodziców w procesie wychowania; 

• Budowanie więzi międzyludzkich; 

5. Metody pracy: 

• Godziny do dyspozycji wychowawcy; 

• Zajęcia praktyczne; 

• Spotkania ze specjalistami  

• Uroczystości szkolne  

• Godziny wychowawcze  

• Akademie, apele; 

• Pogadanki, prelekcje; 

• Udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych 

• Wycieczki i rajdy; 

• Turnieje sportowe, potyczki klasowe; 

• Konkursy przedmiotowe; 

• Zajęcia warsztatowe i terapii pedagogicznej; 

• Zajęcia z pedagogiem  

• Zajęcia pozalekcyjne 

6. Formy pracy: 

• Praca w zespołach zadaniowych; 

• Praca w grupach; 

• Praca indywidualna. 

7. Sposoby ewaluacji: 

• Ankiety; 

• Wywiad; 
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• Obserwacja uczestnicząca; 

• Analiza dokumentacji; 

• Obserwacja dokonań uczniów; 

• Sondaż wśród uczniów; 

• Rozmowy z nauczycielami; 

• Sporządzenie listy uczniów potrzebujących pomocy. 

• Spotkania/rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

• Monitorowanie frekwencji uczniów-wydruk z dziennika elektronicznego (upomnienia, 

nagany); 

• Konferencje, warsztaty, kursy dla nauczycieli. 

• Organizowanie akcji „Zbiórka krwi” dla pełnoletnich uczniów. 

• Praca na rzecz Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. 

• Promocja szkoły. 

• Zajęcia wychowawczo- profilaktyczne (pogadanki, warsztaty, filmy). 

8. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia. 

  Metoda wczesnej interwencji jest odpowiedzią na problem uzależnienia młodzieży 

szkolnej od środków psychoaktywnych. Dotyczy ona wszystkich uczniów, którzy swoim 

postępowaniem i zachowaniem wzbudzają niepokój nauczycieli, wynikający z podejrzewania, iż 

uczeń stosuje środki psychoaktywne. 

Wczesna interwencja umożliwia zapobieganie powstawania problemów związanych z 

używaniem przez ucznia środków psychoaktywnych oraz powstrzymanie procesu przechodzenia 

od fazy okolicznościowego zażywania do fazy nadużywania i uzależnienia.  

Niezwłoczna reakcja nauczyciela przyczynia się do podniesienia efektywności działań 

szczególnie w przypadku stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. W przypadku 

stwierdzenia w czasie wstępnych szkolnych działań interwencyjnych, iż uczeń ma problemy 

związane z zażywaniem środków uzależniających, a rozwiązanie ich wykracza poza kompetencje 

nauczycieli, jest on kierowany do poradni specjalistycznej. 

Program obejmuje działania podejmowane wspólnie z rodzicami ucznia, który zażywa 

substancje psychoaktywne. Współpraca ta polega zarówno na udzieleniu przez nauczyciela 
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rodzicom ucznia niezbędnych informacji, przedstawieniu diagnozy problemu oraz sposobu jego 

rozwiązania, jak i wsparciu ze strony szkoły w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji problemowej.  

Współpraca z rodzicami oparta na tej zasadzie jest nieodłącznym elementem programu, 

gdyż tylko wspólny plan działań podejmowanych w domu i w szkole równocześnie pozwala na 

wysoką skuteczność metody wczesnej interwencji. 

Sygnały ostrzegawcze, czyli oznaki używania środków psychoaktywnych, jakie można 

zaobserwować u młodzieży.  

O czym warto pamiętać, gdy stykamy się z problemem uzależnienia w 

szkole? 

• Do uzależnienia uczeń dobrowolnie się nie przyznaje. Jeśli choć wspomina o próbach 

zażywania środków psychoaktywnych, należy rozumieć, że jest gorzej, niż to 

przedstawia. Jeśli wprost mówi, że jest źle, to faktycznie jest bardzo źle.  

•  Rodzice o uzależnieniu dziecka najczęściej nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. Często 

mają tendencję do zaprzeczania informacji i zaprzeczania dowodom.  

•  Przy całej różnorodności bezpośrednich przyczyn uzależnienia najczęściej 

spotykanym źródłem wszystkiego jest brak oparcia w rodzinie. Warto, więc zwrócić 

uwagę na problemy rodzinne.  

• Im wcześniej zauważysz zagrożenie i zaczniesz działać, tym skuteczniejsza będzie 

Twoja pomoc.  

• Na uzależnienie narkotykowe bardziej podatni są ludzie wrażliwi i poszukujący; 

mniej myślący wybierają rozwiązania proste – piwo i wódkę (statystycznie). Tym 

trudniejsze może być stawianie sprawy wprost.  

• Wykształcił się „nowy model” narkomana. Poszukując zagrożeń, nie szukajmy wśród 

uczniów osób brudnych, zaniedbanych. Dzisiejszy narkoman „z dobrego domu” nie 

różni się od swego tła. A czasem jest nawet bardziej elegancki i zadbany, ma dobre 

stopnie.  

•  Pamiętaj, że różne niepokojące zachowania mogą nie mieć związku z używaniem 

środków odurzających, mogą być efektem innych problemów, takich jak kłopoty 
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szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia miłosne i wiele innych, 

których nie można bagatelizować.  

• Każdy nastolatek próbuje ukryć przed dorosłymi to, że sięga po środki odurzające. 

Jednak, nawet u tych, którzy zachowują dużą ostrożność, można zaobserwować 

pewne oznaki używania. Oczywiście w I fazie jest ich znacznie mniej niż w II fazie. W 

fazie III, można już mówić nie tylko o sygnałach ostrzegawczych, ale symptomach 

choroby. 

Faza I – pierwsze próby 

• Możesz zauważyć u dziecka jakąś zmianę, – która sprawi, że pomyślisz „Coś z nim (z nią) nie 

tak, chyba będzie chory (chora)” lub „On (ona) nigdy się tak nie zachowywał (zachowywała).”  

•  Dziecko może bagatelizować zagrożenia związane z używaniem środków odurzających lub 

stawać w obronie tych, którzy je biorą.  

•  Poza tym zauważysz niewiele, chyba, że przyłapiesz dziecko na gorącym uczynku, a wtedy 

możesz:  

• - poczuć zapach chemikaliów, marihuany,  

• - dostrzec ślady chemikaliów lub tytoniu na ubraniu lub skórze,  

− stanąć przed koniecznością udzielenia dziecku pomocy w związku z wypadkiem 

lub urazem 

− odniesionym w stanie odurzenia.  

Używanie jest nieplanowane, okazjonalne, środki odurzające najczęściej dostaje się za darmo. 

 Używane są środki powszechnie uznawane za „słabsze” np. piwo, papierosy, marihuana, kleje, leki 

(bez wskazania lekarskiego). Konsekwencje szkolne i rodzinne są niewielkie. Nie występują problemy 

zdrowotne związane z używaniem, ale możliwe są urazy po wypadkach w stanie odurzenia.  

Faza II – Dążenie do przyjemności lub unikanie przykrości 

U nastolatków, którym środki odurzające pomagają unikać przykrości, np. zmniejszają stres 

związany z nauką, trudno jest zaobserwować oznaki zażywania. Ci młodzi ludzie przeważnie dobrze 

się uczą, nie buntują, nie sprawiają kłopotów wychowawczych.  

U nastolatków, którzy biorą środki psychoaktywne ze względu na związane z tym 

przyjemności (np. towarzyski) sygnały ostrzegawcze mogą być bardziej nasilone. Do wyżej 
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opisanych sygnałów charakterystycznych dla I fazy, mogą dołączyć kolejne, które łatwiej jest 

uchwycić i określić.  

Mogą to być:  

• utrata zainteresowań, aspiracji, inicjatywy. W szkole może się to przejawiać 

pogorszeniem ocen, nie odrabianiem lekcji, spóźnieniami, wagarowaniem, konfliktami z 

nauczycielami, a poza szkołą – rezygnacją z dotychczasowego hobby, niechęcią do zajęć 

pozalekcyjnych i praktyk religijnych,  

• izolowanie się od reszty domowników (np. zamykanie się w pokoju), coraz częstsze 

nieobecności w domu, spóźnianie się, wychodzenie bez podania, po co i z kim, unikanie 

rozmów z rodzicami, pokrętne tłumaczenia i kłamstwa,  

• zmiana przyjaciół, gdy dotychczasowych kolegów zastępują nowi, często starsi, których 

dziecko nie przedstawia rodzicom,  

• bunt, może przejawiać się nieposłuszeństwem, nieprzestrzeganiem ustalonych zasad, 

używaniem brzydkich wyrazów, napadami złości, gwałtownością, coraz częstszymi 

konfliktami z rodziną, zainteresowaniem sektami lub subkulturą młodzieżową. Ważnym 

sygnałem może też być obiecywanie poprawy i niedotrzymywanie przyrzeczeń,  

U wszystkich nastolatków w II fazie używania, wyraźnymi wskazówkami istnienia problemu 

mogą być:  

• zmiany w zachowaniu takie, jak rozregulowanie rytmu dnia i nocy, okresy wzmożonego 

ożywienia przeplatane zmęczeniem i ospałością (Uwaga! Możliwe przysypianie na 

lekcjach), nadmierny apetyt lub brak apetytu, nowy styl ubierania się i fryzury, 

posługiwanie się slangiem, częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy 

powietrza,  

•  oznaki fizyczne np. zaczerwienione łzawiące oczy, nienaturalnie rozszerzone lub 

zwężone źrenice, pogorszenie stanu skóry (krosty, zaczerwienienie),  

• narkotyki lub przybory do ich używania, które mogą znajdować się wśród rzeczy lub 

pokoju dziecka, mogą to być np. kawałki opalonej folii aluminiowej, pudełeczko 

zawierające kawałki rurki, szkiełka lub lusterka, małe foliowe torebeczki z jakimś 

proszkiem, tabletkami lub suszem,  
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Pojawiają się problemy w szkole i w domu, nieuzasadnione zmiany nastroju. Następuje utrata 

przyjaciół, którzy nie używają substancji odurzających. Po nadużyciu występują oznaki zatrucia.  

Faza III – Uzależnienie 

Oznaki używania narkotyków są widoczne i trudne do ukrycia. Poza wymienionymi wyżej, 

występują:  

• obniżenie nastroju wynikające ze świadomości uwikłania w branie narkotyków i bycia w 

pułapce, poczucie winy, bezradności, pokrzywdzenia, lęki, brak zaufania do ludzi (może 

mieć obsesyjny, paranoiczny charakter), możliwe myśli samobójcze,  

• łamanie prawa: 

- wynoszenie rzeczy z domu, kradzieże, bójki, wandalizm, itp.  

• pogorszenie stanu zdrowia: częste przeziębienia, katar, kaszel, bóle (głowy, gardła, 

mięśni), krwawienie z nosa, spadek masy ciała, zawroty głowy, przypadki utraty 

przytomności, samookaleczenia, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,  

• możliwy jest też handel narkotykami w celu zdobycia pieniędzy na własną „działkę”, w 

związku, z czym dziecko może sprawiać wrażenie bardzo popularnego, może być 

otoczone przez nabywców lub może przynosić do domu rzeczy, które inni chcą wymienić 

na narkotyki. Zdobywaniu pieniędzy może też sprzyjać prostytucja,  

• zmiana wyglądu: brak zainteresowania swoim wyglądem i higieną, skóra zimna, potliwa, 

spuchnięta, swędząca, zażółcona lub zaczerwieniona, widoczne ślady po ukłuciach, oczy 

rozbiegane, zaczerwienione, podpuchnięte, szklane. 

 U nastolatków, którzy wcześniej brali dla przyjemności i w towarzystwie, coraz częstsze jest 

używanie w samotności. W dalszym etapie rozwoju uzależnienia dominuje specyficzny „głód” 

narkotyku. Organizm jest wyniszczony, a depresja trudna do zwalczenia nawet po zażyciu środka 

odurzającego. Częste są przedawkowania.  

Metody działań 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom ochronę przed przemocą, 

uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się, co 

następuje:  
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• W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z 

rodzicami ucznia. 

• Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem;  

• W celu rozwiązywania zaistniałego problemu przedstawiciel szkoły:  

-ustala jak najbliższy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami, 

-prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

-prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 

- wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami, a szkołą oraz (ewentualnie) 

możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,  

- uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania,  

- nadzór nad wypełnieniem kontraktu prze ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły,  

•  Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej placówki 

(według obowiązujących w szkole procedur).  

• Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych 

przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: 

- zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z 

możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,  

- zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego,  

• W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę 

medyczną (np. wzywane jest pogotowie).  

• Policja jest wzywana w przypadku:  

- gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście,  

- znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,  

- gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne,  

- kradzieży lub innych wykroczeń,  
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• W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole 

zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 

9. Procedury postępowania 

 Szkolną interwencję profilaktyczną, od interwencji lekarskiej różni to, że jest 

adresowana do osób niepełnoletnich, które nie odczuwają żadnych, bądź znikome 

konsekwencje zdrowotne spowodowane piciem alkoholu, paleniem papierosów, czy używaniem 

narkotyków oraz, co jest bardzo istotne, a na ogół nie mają motywacji do zmiany swojego 

zachowania. Ponadto w obydwu interwencjach odmienny jest kontekst społeczny oraz sytuacja 

psychologiczna adresatów.  

W sytuacji szkolnej uczeń zostaje najczęściej przyłapany na używaniu danego środka lub 

znajduje się pod jego wpływem. Mamy tu więc do czynienia z nieprzestrzeganiem szkolnych 

zasad, a w przypadku używania narkotyków również z łamaniem prawa. Natomiast w relacji 

pacjent – lekarz, pacjent zgłasza się z dolegliwościami somatycznymi i szuka pomocy u lekarza, 

który w większym stopniu niż nauczyciel bywa postrzegany, jako autorytet i osoba nastawiona 

na udzielenie pomocy. Ponadto, co jest bardzo ważne, obowiązuje go tajemnica zawodowa. W 

szkole zasady postępowania są w dużej mierze umowne, lecz muszą być zgodne z przepisami 

prawnymi, np. nauczyciele mają obowiązek powiadomienia rodziców ucznia, gdy ten używa 

środków odurzających bez względu na to, czy są to pierwsze próby czy też nie.  

 

Szkolna interwencja profilaktyczna jest oparta na ścisłej współpracy z rodzicami, co jest 

zgodne z priorytetami ostatniej reformy oświaty. Zadaniem wychowawcy (czy pedagoga 

szkolnego), prowadzącego interwencję, jest udzielenie wsparcia rodzicom znajdującym się w 

sytuacji kryzysowej. Wsparcie ze strony przedstawicieli szkoły polega na udzieleniu 

odpowiednich informacji i zaproponowaniu konkretnej procedury postępowania, w 

atmosferze troski i zaniepokojenia o ucznia. 
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Schemat interwencji 

Działania profilaktyczne w szkole składają się z czterech elementów:  

Diagnozy 

Celem diagnozy jest zorientowanie się w sytuacji ucznia i ocena skali problemów związanych z 

używaniem przez niego substancji psychoaktywnych. Wymaga to uzyskania informacji na temat 

funkcjonowania ucznia w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym.  

Porady 

Kluczowym elementem interwencji jest udzielenie uczniowi porady. Pełni ona kilka ważnych 

funkcji:  

• Po pierwsze, służy jasnemu i konkretnemu określeniu problemu. W tym celu osoba 

prowadząca interwencję przekazuje zebrane spostrzeżenia na temat zaobserwowanych 

objawów oraz ewentualnych zmian w funkcjonowaniu ucznia związanych z używaniem 

przez niego substancji psychoaktywnych. Bardzo istotne jest przy tym wyrażenie 

zaniepokojenia i troski o ucznia.  

• Po drugie, młody człowiek uzyskuje rzeczowe informacje na temat bezpośrednich 

zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z okazjonalnym sięganiem po daną 

substancję. Po trzecie, otrzymuje jednoznaczny komunikat o zakazie używania substancji 

psychoaktywnych oraz o konsekwencjach. Porada zakończona jest poinformowaniem 

ucznia o konieczności nawiązania kontaktu między szkołą, a rodzicami w celu ustalenia 

dalszego sposobu postępowania.  

Motywowanie do zmiany zachowania 

„Techniki” motywujące do zmiany zachowania nabierają szczególnego znaczenia w 

odniesieniu do uczniów, którzy używają substancji psychoaktywnych okazjonalnie i nie ponoszą 

w związku z tym żadnych (bądź znikome) konsekwencji zdrowotnych i/lub psychicznych. Jedną z 

takich technik jest podpisanie kontraktu, w którym jasno zostają określone zasady 

postępowania ucznia oraz działania rodziców i szkoły. Opracowanie takiego kontraktu wymaga 

ścisłej współpracy z rodzicami. 
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 Kontrakt powinien zawierać zapisy takich kwestii jak:  

• przywileje, jakie traci uczeń w domu i w szkole w związku z tym, że używał substancji 

psychoaktywnych,  

• szczegółowe zasady służące sprawowaniu większej kontroli nad zachowaniem ucznia w 

szkole i w domu,  

•  zobowiązanie ucznia do powstrzymywania się od używania substancji psychoaktywnych 

i przestrzegania ustalonych zasad,  

•  konsekwencje ponoszone przez ucznia zarówno w szkole jak i w domu w przypadku nie 

przestrzegania tych zasad,  

• zgodę ucznia na poniesienie konsekwencji w przypadku złamania warunków umowy,  

• określenie zasad odzyskiwania przywilejów. 

Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie. 

Celem jest tu wspieranie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia. Wymaga to 

obserwacji zachowania oraz sprawnej wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. 

W trakcie cyklicznych spotkań rodzice i osoba prowadząca interwencję mają okazję przekazać 

sobie wyniki własnych obserwacji oraz ustalić, czy kontrakt zawarty z uczniem spełnia swoje 

zadanie, czy też wymaga modyfikacji. Korzystne zmiany w zachowaniu ucznia mogą być 

nagradzane, na przykład, poprzez odzyskiwanie przywilejów.  

Widoczne i konsekwentne postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych oraz 

sankcje nakładane na uczniów, którzy złamali tę zasadę, są swoistymi sygnałami ostrzegawczymi 

dla ich kolegów i koleżanek. Ważne jest również, aby o uzgodnionej przez nauczycieli i zapisanej 

w dokumentach szkolnych procedurze, zostali poinformowani wszyscy pracownicy, rodzice i 

uczniowie, zanim jeszcze pojawią się problemy. Wiedza o celu interwencji oraz jej przebiegu 

może być czynnikiem ułatwiającym późniejszą współpracę z uczniem i jego rodzicami. Pokazuje 

to, że szkoła poważnie traktuje swoje zadania profilaktyczne i jest przygotowana do ich 

realizacji.  
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10. Schemat postępowania diagnostycznego: 

Gdy podejrzewasz lub wiesz, że uczeń używa jakiś środków psychoaktywnych (pali 

papierosy, pije alkohol lub bierze narkotyki) to rozpocznij interwencję:  

Krok 1. Rozmowa interwencyjna z uczniem. 

Wyjaśnienie sytuacji – wyjaśnij powody zaproszenia na rozmowę:  

•  „Zaprosiłam/em Cię na rozmowę, dlatego, że:  

•  Mam powody przypuszczać, że bierzesz narkotyki (palisz papierosy/pijesz alkohol). 

• Jestem tym bardzo zaniepokojona/y. Musimy o tym poważnie porozmawiać.  

• Wiem, ze bierzesz narkotyki (palisz papierosy/pijesz alkohol) Jestem tym bardzo 

zaniepokojona/y, martwię się o Twoją przyszłość i dlatego musimy bardzo poważnie 

porozmawiać na ten temat 

• Zorientowanie się w sytuacji ucznia – na ile to będzie możliwe oceń skalę problemu:  

•  postaraj się uzyskać od ucznia jak najwięcej informacji o jego sytuacji – zadaj pytania 

diagnostyczne,  

•  porównaj zebrane w ten sposób informacje z danymi z obserwacji zachowania się ucznia na 

lekcjach/w szkole lub informacjami pochodzącymi z innych źródeł,  

• Udzielenie informacji zwrotnej.  

Elementy informacji zwrotnej: 

• wyraź swoje zaniepokojenie związane z używaniem narkotyków, (piciem 

alkoholu/paleniem papierosów); 

• powiedz o zmianach, jakie dostrzegasz (na podstawie obserwacji i odpowiedzi na pytania 

diagnostyczne) np., w sytuacji szkolnej ucznia, jej/jego wyglądzie zewnętrznym lub 

zachowaniu 

• udziel rzeczowej informacji na temat bezpośrednich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa 

związanych z używaniem danego środka psychoaktywnego 

• wyraźnie powiedz, że oczekujesz, że uczeń przestanie używać danej substancji 

psychoaktywnej (alkoholu, papierosów, narkotyków),  
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• poinformuj w konkretny sposób o dalszych krokach, jakie zamierzasz podjąć (możliwe 

konsekwencje szkolne),  

• poinformuj o tym, że zamierzasz skontaktować się z rodzicami, 

Krok 2. Kontakt z rodzicami. 

Elementy komunikatu skierowanego do rodziców:  

•  informacja, dlaczego zainteresowałaś/eś się ich dzieckiem,  

•  wymiana informacji o stanie dziecka  

•  informacja o zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, związanych z dalszym 

używaniem danego środka psychoaktywnego 

•  ustalenie dalszego postępowania, którego efektem będzie wspólne opracowanie 

kontraktu z ucznia: 

• celu lub celów, jakie sobie stawiacie (np. uczeń ma więcej nie pić),  

• przywilejów, jakie traci dziecko w związku z tym, że piło alkohol lub brało narkotyki (np. 

w domu nie może spotykać się z kolegami, po lekcjach ma wracać prosto do domu; w 

szkole nie bierze udziału w dodatkowych zajęciach np. sportowych i/lub w wycieczkach 

szkolnych), 

•  listy zachowań, które będą podlegały kontroli w domu i w szkole (np. w domu – pory 

powrotu do domu, czas spędzany z rówieśnikami; w szkole – obecność na lekcjach, 

spóźnienia),  

• jasnych zasad zachowania, których dziecko ma przestrzegać (np. w domu – nie robi 

awantur, nie wychodzi bez poinformowania rodziców gdzie i z kim będzie, wraca o 

ustalonej godzinie; w szkole – nie opuszcza lekcji, wykonuje polecenia nauczycieli),  

•  konsekwencji ponoszonych przez dziecko w przypadku złamania ustalonych zasad (np. 

w domu – ograniczenie możliwości telefonowania do znajomych, dostępu do 

komputera; w szkole – wykonanie pracy na rzecz szkoły),  

•  przywilejów, jakie odzyska postępując zgodnie z zasadami na czas określony (np. w 

domu po dwóch tygodniach odzyskuje możliwość chodzenia po szkole do kolegi; w 

szkole – po miesiącu może ponownie uczestniczyć w zajęciach sportowych, brać udział 

w wycieczkach),  
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• form współpracy rodziców i szkoły (np. rodzice uprzedzają wychowawcę, kiedy dziecko 

nie będzie w szkole, wychowawca, jak najszybciej informuje rodziców o nieobecności 

dziecka na lekcji),  

• czasu, na jaki obowiązują powyższe ustalenia (np. do pierwszej wizyty ucznia u 

specjalisty) i trybu ich weryfikacji (np. raz w tygodniu rozmawiamy o tym, jak nam idzie), 

• przekazanie wskazówek i adresów punktów konsultacyjnych. 

Krok 3. Zawarcie kontraktu z uczniem. 

Schemat kontraktu, który rodzice i przedstawiciel szkoły (zgodnie z tym, co ustalili w kroku 2. 

mogą zaproponować uczniowi:  

 Zobowiązuję się … (nie pić, nie palić, itp.) 

  Zobowiązuję się przestrzegać następujących zasad zachowania ...  

  W związku z tym, że …..............................na okres (np.miesiąca) tracę następujące przywileje 

             lub  zobowiązuję się do........................ 

 Zgadzam się, że jeśli w ciągu …............................to zyskam następujące przywileje 

 Zgadzam się ..., że za złamanie którejś z zasad poniosę następujące konsekwencje ... .  

11. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

dzieci i młodzieży demoralizacją 

Do podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

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

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu 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 odurzające.  

 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  

• Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły, wychowawcę klasy.  

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

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  
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• Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy 

medycznej. 

• Zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 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/placówki. 

• Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, o uczniu będącym pod 

wpływem alkoholu.  

• Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego 

demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji (specjalisty ds. 

nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.  

 Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi 

wykroczenie z art. 43 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. „0 wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

• Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, 

próbuje (o ile jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy.  

•  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję.  

• Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancje i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjęć następujące kroki:  
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• Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu te substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, 

co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

 Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie dokonać przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia -jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla Policji!  

• O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

• W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani 

pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i 

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

ekspertyzy. 

• Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją 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. 

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 jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematycznie uchyla się od spełniania obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działaniach grup przestępczych) nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki:  

• Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18 roku życia (a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa), sposób 

postępowania nauczyciela w takim przypadku powinien być uregulowany w statucie. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z 
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art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła, jako instytucja jest obowiązana 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

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

• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych  

• Wprowadzenie do obrotu środków odurzających;  

• Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia;  

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

  

Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat.  

Pamiętaj: Incydenty z narkotykami nie zawsze oznaczają uzależnienie. 

Wystrzegaj się etykietowania ucznia, nazywania go ćpunem, 

narkomanem itd.  

Wykaz dokumentów dołączonych do programu wychowawczego: 

• Plan pracy pedagoga szkolnego; 

• Plan pracy biblioteki szkolnej; 

• Plan pracy Samorządu Uczniowskiego; 

• Plan pracy Wolontariatu; 

• Obowiązkowa tematyka lekcji wychowawczych; 

• Program poprawy frekwencji w roku szkolnym 2019/2020 

• Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć profilaktycznych ( po przeprowadzonych 

zajęciach w klasach – data, temat, lista obecności). 
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WSTĘP 

  Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy 

szkoły. Wagary i ucieczki z lekcji są dla wielu uczniów mechanizmem obronnym. W swoich 

zasobach zachowań nie znajdują żadnego innego, który zaoszczędziłby im ocen 

niedostatecznych, poczucia porażki czy braku akceptacji ze strony rówieśników i rodziców. 

Konsekwencją absencji są rosnące zaległości w nauce oraz utrwalająca się niechęć do szkoły, 

nauki, samego siebie. Prowadzi to do niepowodzeń szkolnych i braku promocji do klasy 

programowo wyższej. W związku z niezadowalającą nas frekwencją uczniów na zajęciach 

lekcyjnych postanowiliśmy realizować ,,Program poprawy frekwencji” dostosowany do 

aktualnych potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym oraz uwzględniający 

wnioski do pracy na bieżący rok szkolny. 

  CELE PROGRAMU  

Cel główny: podniesienie jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.  

Cele szczegółowe: 

 - poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych, 

 - uświadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji nieobecności w szkole,  

- stosowanie procedur postępowania w przypadku absencji ucznia,  

 - poprawa ocen z zachowania,  

 - podniesienie wyników nauczania.  

KONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI  

 W roku szkolnym 2018/2019 skala nieusprawiedliwionych dni oraz pojedynczych 

godzin nieobecności na zajęciach lekcyjnych stanowiła problem wymagający podjęcia 

działań przeciwdziałających temu zjawisku. Dlatego powstał ,,Program poprawy 

frekwencji”.  

Najważniejsze problemy to: 

1.niska frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,  

2. ucieczki z pojedynczych godzin,  

3. niepowodzenia szkolne uczniów, 

4. niskie wyniki nauczania w klasach o niezadowalającej frekwencji, 
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5.brak efektywnego zainteresowania rodziców frekwencją uczniów,  

6. występująca u rodziców tendencja do usprawiedliwiania każdej nieobecności swojego dziecka 

na zajęciach. 

Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji uczniów:  

Zadania wychowawcy:  

1. Wychowawca na bieżąco, systematycznie monitoruje frekwencję uczniów. 

2. Wychowawca dokonuje analizy i oceny sytuacji poszczególnych uczniów. 

3.  Wychowawca podczas spotkania informuje rodziców z zasadami usprawiedliwiania 

nieobecności obowiązującymi w szkole.  

4. W przypadku niewyjaśnionej przyczyny nieobecności ucznia ( trwającej co najmniej 

tydzień) wychowawca kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami w celu poinformowania 

i wyjaśnienia przyczyn absencji ucznia.  

5. O nieobecności ucznia rodzice powiadamiani są telefonicznie,  lub przez bezpośredni 

kontakt.  

6. W przypadku, gdy przyczyną nieobecności ucznia są wagary, a działania podejmowane 

przez wychowawcę  nie przynoszą oczekiwanych efektów, uczeń kierowany jest przez 

wychowawcę do pedagoga szkolnego.  

7. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica lub opiekuna kolejnym krokiem w 

przypadku ucznia niepełnoletniego jest powiadomienie sądu rodzinnego. 

Zadania rodzica:  

1. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach w terminie 1 

tygodnia od powrotu ucznia do szkoły, w sposób przedstawiony przez wychowawcę. 

2. O dłuższej (trwającej co najmniej 1 tydzień) nieobecności (szpital, zawody) rodzic jest 

zobowiązany powiadomić wychowawcę na bieżąco. 

Zadania ucznia:  

1. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 

1 tygodnia od powrotu do szkoły. 
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2. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z wybranej lekcji w danym dniu, przedstawia nauczycielowi 

uczącemu pisemne zwolnienie od rodziców lub rodzice usprawiedliwiają nieobecność w 

MobiDzienniku. 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

Procedura postępowania z uczniem wagarującym:  

1. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają obecności uczniów na wszystkich zajęciach 

obowiązujących na terenie szkoły.  

2. Wychowawcy do 10 dnia każdego miesiąca zgłaszają do pedagoga. 

3. Po opuszczeniu przez ucznia:  

• 24 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę 

wyjaśniającą.  

• 24 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca udziela uczniowi ustnego upomnienia; 

• 48 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca udziela uczniowi nagany i przekazuje 

pisemną lub telefoniczną informację do rodziców lub opiekunów.  

• Powyżej 50 godzin bez usprawiedliwienia - wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z 

pedagogiem szkolnym w celu poznania motywów jego postępowania i próby rozwiązania 

jego problemów.  

• 70 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca wnioskuje do dyrektora szkoły o 

udzielenie uczniowi nagany dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców.  

PLANOWANE EFEKTY 

1. Zwiększy się frekwencja uczniów, w efekcie podniosą się wyniki nauczania, - zmniejszy 

się liczba godzin nieusprawiedliwionych. 

2. Uczniowie będą świadomi konsekwencji swego zachowania zarówno pozytywnego jak i 

negatywnego. 

MONITOROWANIE WDRAŻANIA PROGRAMU  

 Monitorowanie programu będzie odbywać się poprzez miesięczną analizę frekwencji 

uczniów i poszczególnych klas oraz kontrolę systematyczności i dokładności prowadzenia 

dokumentacji szkolnej.  
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EWALUACJA PROGRAMU 

 Ewaluacji będzie podlegać:  

1. Skuteczność programu - czy podjęte działania przyniosły zamierzone efekty.  

2. Wyniki będą służyły analizie porównawczej frekwencji klas w poszczególnych miesiącach.  

3. Monitoringu wdrożonego programu działań dyscyplinujących.  


