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1. Akty prawne 

Opracowany na podstawie: 

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1915). 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., 
poz. 1762). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                     

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). 

 Ramowego Programu Wychowawczego Miasta Białegostoku. 

 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1449). 

Podstawy prawne działań wychowawczo - profilaktycznych podejmowanych w szkole: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

2.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
1915). 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

6. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2171).  

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.  
z 2020 r. poz. 2050). 

8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /art. 12/ (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). 

10. 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1449). 
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2. Preambuła 

  

 

„„„TTTuuu   zzzaaaccczzzyyynnnaaa   sssiiięęę   TTTwwwooojjjaaa   ppprrrzzzyyyssszzzłłłooośśśććć”””      

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję 

szkoły, które zostały opracowane przez Zespół ds. Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego oraz na podstawie diagnozy i raportu z ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzonej w środowisku szkolnym. Program dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego. Przedstawia 

w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym podejmowane w szkole. Jest realizowany przez wszystkich 

nauczycieli.  

a. Wstęp do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły 

1) Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie 

diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym,  

z uwzględnieniem:  

• wyników ewaluacji,  

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora 

Szkoły,  

• wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych)  

• badań ankietowych diagnozujących środowisko szkolne prowadzonych 

przez pedagoga szkolnego.  

2) Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz 

zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym 

elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.  

3) Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- 

profilaktycznego obejmują:  

• powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców  

i wszystkich pracowników szkoły,  

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności  

i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,  

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz 

kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd 

uczniowski),  
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• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział 

organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą  

i profilaktyczną szkoły),   

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  

4) Program uwzględnia priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 

2022/2023:   

• Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 

ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów.  

• Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.  

• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych.  

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne  

i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  

• Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  

• Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi 

z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych 

potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów. 

5) priorytety Urzędu Miasta Białegostoku:  

• edukacja klimatyczna,  

• działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń 

wirusowych,  

• pielęgnowanie postaw prospołecznych.  

6) Postawy korzystnie wpływające na atmosferę wychowawczą szkoły:  

• akceptacja, zrozumienie, wyrozumiałość, partnerstwo,  

• docenianie najdrobniejszego wysiłku,  

• chwalenie i nagradzanie,  

• zachęcanie do pracy, poszukiwania mocnych stron osobowości  

i charakteru,  

• pokazywanie perspektyw, słuchanie i chęć zrozumienia,  

• szacunek dla kompetencji i wiedzy,  

• pozytywne nastawienie, otwartość na innych, umiejętność komunikacji,  

• wspieranie w potrzebie,  

• uznawanie prawa do niepowodzeń,  

• wyrażanie pozytywnych uczuć i umiejętność ich ujawniania,  
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• okazywanie zaufania i zainteresowania,  

• szacunek dla prywatności i poszanowania godności,  

• sprawiedliwość w ocenianiu i osądzaniu.  

 b. Wartości wybrane przez społeczność szkolną   

Wartości ułatwiające funkcjonowanie w społeczności szkolnej  

i przygotowujące do odpowiedzialnego życia dorosłego: 

• odpowiedzialność za siebie i swój rozwój,  

• samodzielność w dążeniu ku dobru w wymiarze indywidualnym  

i społecznym,  

• rzetelność,  

• systematyczność,  

• punktualność,  

• koleżeństwo,  

• przyjaźń,  

• życzliwość względem ludzi, aktywność na rzecz społeczeństwa,  

• tolerancja,  

• poszanowanie poglądów, religii i godności drugiego człowieka, w tym 

cudzoziemców, mniejszości narodowych, prawda,  

• odwaga.  

c. Diagnoza potrzeb i problemów  w  Środowisku szkolnym   

  Analizując sytuację wychowawczą dokonano identyfikacji:   

• sukcesów wychowawczych szkoły, wykorzystując statystyki szkolne  

i indywidualne przypadki,   

• porażek wychowawczych szkoły, posługując się statystykami szkolnymi  

i indywidualnymi przypadkami,   

• skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych, stosowanych przez 

pracowników szkoły,   

• potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców, wykorzystując informacje 

uzyskane przez wychowawców klas,   

• potrzeb rozwojowych nauczycieli, z których każdy powinien określić swoje 

atuty i ograniczenia oraz indywidualne potrzeby rozwojowe, będące potem 

podstawą opracowania planów doskonalenia dla całego grona 

nauczycielskiego,   

• problemów lub zagrożeń występujących w środowisku szkolnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych,   

• czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole lub placówce,  

• źródeł zewnętrznego wsparcia wychowawczego.  
 

W wyniku powyższych działań identyfikacyjnych zdiagnozowano potrzeby  

i problemy w środowisku szkolnym, na podstawie których ustalono następujące 

rekomendacje:  

• Ujednolicić system kar i nagród i bezwzględnie go respektować.  
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• Przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat bezpieczeństwa oraz 

kulturalnego zachowania się wobec innych.  

• Wskazywać uczniom przykłady dobrych zachowań.  

• Wyjaśniać uczniom, że przemoc słowna (wyśmiewanie, obrażanie, 

przerywanie, obgadywanie) jest tak samo naganna i może być karana, jak 

przemoc fizyczna.  

• Poprawić relację szkoła – rodzic, aktywizując rodziców do zaangażowania 

się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w szkole.  

• Organizować zajęcia z fachowcami z poradni psychologiczno – 

pedagogicznych na temat skutków zażywania środków odurzających oraz  

z zakresu profilaktyki i interwencji.  

• Podczas dyżurów z uwagą obserwować zachowania uczniów.  

• Na godzinach wychowawczych poruszać i omawiać tematy związane  

z zagrożeniem  wynikającym z używania środków odurzających.  

• Popularyzować inne formy spędzania wolnego czasu niż przed komputerem.  

d. Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole   

Grupa 
czynników 

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

 Czynniki chroniące 
wynikające z 

diagnozy  
Rekomendacje 

Czynniki ryzyka 
wynikające z 

diagnozy  
Rekomendacje 

Czynniki rodzinne  
 

- 90% uczniów ma  
poprawne  
relacje z rodzicami, 
czują wsparcie od nich 
i mogą  
liczyć na pomoc   
 

 

 

 

 

- prowadzenie przez 
pedagogów w szkole 
wsparcia w zakresie  
poradnictwa 
wychowawczego - 
budowanie dobrych 
relacji dziecko – 
rodzice, tworzących 
kapitał życiowy i 
wzmacniający 
odporność psychiczną 
młodzieży 
- szukać sposobów i 
pomysłów na 
zaangażowanie 
rodziców w życie 
szkoły, mające na celu 
dobro dzieci  

- 10% uczniów nie ma 
dobrego kontaktu z 
rodzicami  

- prowadzenie różnych form 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla uczniów - 
pomoc rodzicom w 
rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji szkolnych i 
rodzinnych 
- diagnozowanie środowiska 
ucznia 
-rozpoznawanie warunków 
życia i nauki 

Czynniki 

rówieśnicze – 

relacje z 

rówieśnikami 

- 46% uczniów jest 
zadowolonych  
z życia, biorą aktywny 

udział w życiu 

społecznym, spędzają 

czas na uprawianiu 

sportu i w 

towarzystwie 

przyjaciół 

- realizacja oferty zajęć 
dodatkowych, 
adekwatnych do  

potrzeb młodzieży  
 

- duża część uczniów 

spędza czas wolny 

głownie przed 

komputerem lub 

ekranem smartfona - 

w szkole pojawiają się 

niewłaściwe 

zachowania wobec 

siebie 

- popularyzować inne rodzaje 
spędzania wolnego czasu niż 
przed komputerem  
- zapewnienie bezpiecznych 
form spędzania wolnego 
czasu 
- ujednolicić system kar i 
nagród i bezwzględnie go 
przestrzegać - wyjaśniać 
uczniom, że przemoc słowna 



8 

Grupa 
czynników 

Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

jest tak samo naganna i może 
być karana, jak przemoc 
fizyczna 

Czynniki związane 
ze szkołą oraz 
środowiskiem 
lokalnym  

- 80% uczniów czuje 
się w szkole 
bezpiecznie - 89% 
uczniów ma 
świadomość skutków 
ryzykownych 
zachowań związanych 
z używkami i są 
zdania, że ich 
sprzedaż powinna być 
zabroniona  
(79%)  

realizacja  
różnorodnych 
programów 
profilaktycznych oraz 
tych 
rekomendowanych  

- 45% uczniów 

otrzymało propozycję 

zakupu środków 

odurzających  

- 61% uczniów 

stwierdziło, że w 

szkole są uczniowie 

zażywający środki 

odurzające  

- dostarczenie nauczycielom, 
innym pracownikom, 
rodzicom aktualnej wiedzy o 
zagrożeniach występujących 
w środowisku lokalnym, w 
szczególności dotyczącej 
środków psychoaktywnych  

 - większość uczniów 
jest zdania, że nie 
należy problemów i 
konfliktów 
rozwiązywać przy 
pomocy  
siły oraz wiedzą, że 
wszelkiego rodzaju 
niewłaściwe 
zachowanie może 
być przemocą 
werbalną i 
niewerbalną - 87% 
uczniów zna zasady 
właściwego 
zachowania  

- rozpoznawanie 
potrzeb i potencjału 
indywidualnego 
uczniów, stanowiących 
bazę w budowaniu 
pozytywnych  
relacji, dobrego 
klimatu społecznego  

- w szkole pojawiają 
się takie zachowania 
jak: przezywanie, 
wyśmiewanie, 
obrażanie, 
ośmieszanie, 
rozpowszechnianie 

plotek (sms, Internet)  

- podejmowanie działań 
wynikających z programu 
wychowawczo - 
profilaktycznego  
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3. Wizja szkoły  

  

„ Kto usilnie chce każdej zakosztować 

nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie 

ma dość”  

Platon  

  

 Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, rozwojową placówką 

przygotowującą uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu,  w wybranym 

przez nich zawodzie. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia i jego 

potrzeby. Zapewniają mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły 

rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje Wyrosną na ludzi 

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie, 

zachowujących szacunek wobec drugiego człowieka.   

  Struktura naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów, 

rodziców. Dlatego nasza szkoła w swoich działaniach:  

• stawia na tradycyjne wartości –honor, patriotyzm, uczciwość, 

odpowiedzialność.  

• ceni –odwagę, przyjaźń, prawdomówność.  

• wymaga –odpowiedzialności za siebie, rodzinę, ojczyznę, kultury  

i szacunku w kontaktach z innymi  

W naszej szkole:  

• Wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, wola współpracy w 

budowaniu systemu etycznego, opartego na wartościach humanistycznych.  

• Uczniowie mają zapewnioną atmosferę bezpieczeństwa, traktowani są 

podmiotowo, mogą oczekiwać pomocy oraz akceptacji ze strony 

nauczycieli i rówieśników.  

• Praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie umiejętności, 

zainteresowań i talentów uczniów tak, aby w sposób twórczy rozwiązywali 

różnorodne problemy, potrafili prowadzić pracę samokształceniową, 

wietrzyli we własne siły i możliwości.  

• Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji, kultury oraz 

współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.  

• Pracownicy szkoły i uczniowie mają zapewnione dobre warunki podczas 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw. 
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4. Misja szkoły   

  
 „Wzrastać to znaczy przyjmować 

odpowiedzialność za siebie  

i innych”  

                                       Jean Vanier   

Misją naszej szkoły jest wyposażanie uczniów w gruntowną wiedzę, właściwe 

przygotowanie ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do 

odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. Wartościami nadrzędnymi, 

przyjętymi w naszej szkole, są szacunek do drugiego człowieka, 

odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty uczniów, 

nauczycieli i rodziców wynikającej ze współpracy i wzajemnego zaufania. 

Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, 

zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Dokładamy wszelkich 

starań aby przygotować uczniów do zdania egzaminów maturalnych  

i zawodowych na najwyższym poziomie.  

 Młodzież naszej szkoły kształci się zgodnie z zainteresowaniami pod opieką 

wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są  

z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki, a programy 

nauczania dobieramy z rozmysłem i realizujemy zgodnie z ich harmonogramem.  

 Każdy uczeń jest dla nas ważny i każdemu pomagamy w osiągnięciu sukcesu. 

W wymierny sposób wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków 

poprzez umiejętne rozpoznawanie ich potrzeb, indywidualizowanie wymagań, 

stosowanie aktywizujących metod pracy, motywowanie do pogłębiania wiedzy, 

realizację zajęć wyrównawczych. Tworzymy miłą i rodzinną atmosfery oraz 

budujemy poczucie bezpieczeństwa. Otaczamy opieką młodzież z trudnych 

środowisk. Uczniowie objęci są także opieką pedagogiczną, psychologiczną  

i medyczną.  

  Nasze działania realizujemy na kilku płaszczyznach:  

kształcenia  

• stosujemy aktywizujące metody nauczania,  

• wykorzystujemy technologię informacyjną,  

• wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,  

• zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,  

• proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne,  

• stosujemy korelację międzyprzedmiotową,  

• współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie 

organizowania praktyk zawodowych i zajęć pozalekcyjnych,  
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• systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy 

diagnostyczne, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje 

diagnozujące, lekcje otwarte.  
  
wychowania i opieki  

• stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,  

• wdrażamy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,  

• współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,  

• respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności 

uczniowskiej.  
  
zarządzania i organizacji  

• współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy 

kierunki rozwoju,  

• dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań 

twórczych,  

• zapewniamy kadrze możliwość rozwoju poprzez  zewnętrzne formy 

doskonalenia zawodowego,  

• tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru 

pedagogicznego, · właściwie dokumentujemy pracę szkoły,  

• dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie.   

5. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-

profilaktycznego   

Działania szkoły polegają na:  

• stymulowaniu procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do 

dorosłego życia, poprzez kształtowanie pożądanych postaw moralnych, 

rodzinnych, społecznych i obywatelskich.  

• wyposażeniu ucznia, w procesie kształcenia, w kompetencje umożliwiające 

zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.  
  

I. Cel główny:  

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.   

Cele szczegółowe:  

• uświadamianie uczniom znaczenia przynależności do narodu,  

•  budowanie poczucia przynależności do małej 

ojczyzny, 

•  kształtowanie postawy troski o dziedzictwo 

przodków.  
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II. Cel główny:  

Kształtowanie postawy prospołecznej tak, by młodzi ludzie przygotowani 

byli do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.   

Cele szczegółowe:  

• doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu,  

• rozwijanie umiejętności negocjacji i pracy w zespole,  

• kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,  

• wyrabianie postawy odpowiedzialności za innych i za siebie,  

• uświadamianie znaczenia znajomości swoich praw i obowiązków.  
 

III. Cel główny:  

Motywowanie do zdobywania wszechstronnej  wiedzy o świecie  i do  

rozwoju osobistego. 

   

Cele szczegółowe:  

• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł  wiedzy  

i samodzielnego selekcjonowania informacji,  

• kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury,  

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami  

i negatywnymi uczuciami,  

• uświadamianie znaczenia świadomego kształtowania swego 

charakteru, · kształcenie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych  

i słabych stron.  

6. Sylwetka absolwenta szkoły   

 Jest świadomy swego pochodzenia.   

• ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się  

tożsamości regionalnej,  

• na gruncie miłości do małej ojczyny rozwija tożsamość europejską, · 

szanuje  tradycje swoich przodków.  

Twórczo przekształca rzeczywistość.   

• jest przedsiębiorczy, kreatywny, podejmuje wyzwania,   

• potrafi kierować swoim rozwojem,   

• dąży do samodoskonalenia,    

• stosuje najnowsze zdobycze technologiczne,  

• osiąga swój cel na drodze uczciwości, prawdy i rzetelnej pracy,  

• rozwija w sobie wrażliwość na piękno.  

Cechuje go postawa prospołeczna.  

• posiada umiejętność komunikacyjne,   
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• potrafi negocjować i pracować w zespole,  

• konstruktywnie rozwiązuje konflikty,  

• cechuje go duży stopień odpowiedzialności za siebie i za innych,  

• zna prawa i obowiązki i ich przestrzega.   

 Posiada wszechstronną wiedzę o sobie i o świecie.   

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować 

informacje,  

• jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury,  

• zna swoje mocne i słabe strony,  

• świadomie kształtuje swój charakter,  

• potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.  

Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia.   

• posiada podstawowa wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi 

świadomie ich unikać,  

• rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,  

• zna sposoby radzenia sobie ze stresem,   

• stosuje profilaktykę przeciwko różnym chorobom,   

• ma szacunek do przyrody i świadomość, że jest jej częścią, 

• prowadzi proekologiczny styl życia. 

7. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły   

 Uczestnicy Programu Wychowawczo – profilaktycznego szkoły – zadania.    

  Rodzice:   
• mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one sprzeczne  

z prawami dziecka,   

• znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany 

przez szkołę,   

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, służą wiedzą doświadczeniem, pomocą,   

• uczestniczą w życiu szkoły,  

• wspierają dziecko i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,   

• udzielają informacji zwrotnych szkole/nauczycielom,   

• wnioskują o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

    

  Wychowawcy:   
• motywują do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażają uczniów 

do samorozwoju,   
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• dbają o przyjazną atmosferę do nauki w zespole klasowym, wspierają 

integrację zespołu klasowego,  

• kształtują postawy otwarte wobec świata i innych ludzi z 

uwzględnieniem szacunku i akceptacji każdego człowieka,   

• dbają o kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym działań 

obniżających ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych   

• uwrażliwiają uczniów na świat wartości,   

• zachęcają do aktywności w życiu społecznym, formują poczucie 

odpowiedzialności za zbiorowość, zachęcają do aktywnego udziału  

w życiu kulturalnym,   

• uświadamiają zasady bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 

cyfrowej,  

• indywidualizują wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do 

jego potrzeb i możliwości, wnioskują o objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną i monitorują jej przebieg,   

• dbają o kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,   

• zachęcają do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat,   

• rozwijają kompetencje społeczne uczniów m.in. komunikację i 

współpracę w grupie,   

• uczą rozwiązywania problemów, a także wzmacniają poczucie własnej 

wartości,   

• podejmują działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci 

narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, 

najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi,   

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,   

• podejmują działania w przypadkach zagrożeń dotyczących uczniów, 

zaniedbań opiekuńczych itp.,   

• współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie,   

• współpracują z rodzicami, włączają rodziców w sprawy programowe  

i organizacyjne klasy.   

  Nauczyciele:   

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i działania zawarte  

w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,   
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• w swojej pracy uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby 

edukacyjne ucznia, oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie 

od przypisanych im funkcji dydaktycznych,  

• rozwijają u uczniów sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz 

w językach obcych nowożytnych,   

• w pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej rozwijają świat 

wartości, w tym szacunku, tolerancji ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazują 

wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających 

rozwojowi ucznia,   

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności  

i samodzielności, rozwijając kompetencje uczniów, takie jak: 

kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,   

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów, udzielają informacji zwrotnych 

związanych z problemami w nauce oraz na temat przejawianych przez 

uczniów zdolności,  

• ukazują wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,   

• uczą poszukiwania, krytycznej analizy oraz wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł,   

• rozwijają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów  

z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu 

technologii informacyjnej,   

• dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb 

uczniów, współpracują z pedagogami i psychologiem szkolnym w pracy 

wychowawczo-profilaktycznej z uczniami,  

• wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii  

i tradycji narodowych,   

• kształtują postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, do działań 

na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijają zainteresowanie ekologią,   

• inicjują działania z zakresu edukacji klimatycznej,  

• motywują do udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych,   

• tworzą i dbają o atmosferę życzliwości i zrozumienia,  
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• stwarzają uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem 

uczenia się,  wykonują działania opiekuńcze wobec uczniów 

odpowiednio do istniejących potrzeb.   

  Uczniowie, Samorząd Uczniowski:   

• przy wsparciu rodziców, wychowawców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły dbają o swój rozwój w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,   

• przestrzegają przepisy prawa szkolnego (Statutu Szkoły, WSO, PSO  

i innych regulaminów) związanych z byciem członkiem społeczności 

szkolnej,  

• współtworzą społeczność szkolną, korzystają z prawa do 

samorządności,  

• prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

innych osób w szkole,  

• przejawiają szacunek dla kultury, języka, tradycji narodowych, 

uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych,   

• współorganizują życie szkolnej społeczności,   

• rozpoznają swoje potrzeby edukacyjne,   

• budują relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi,  

• rozwijają poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności 

innych osób,  

• rozbudzają swoją naturalną ciekawość świata,   

• przy wsparciu dorosłych potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy  

z różnych dziedzin, współpracują w zespole,   

• potrafią krytycznie analizować informacje, bezpiecznie poruszać się  

w przestrzeni cyfrowej,   

• posiadają wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści 

płynących z aktywności fizycznej,   

• posiadają wiedzę z zakresu działań prozdrowotnych mających na celu 

obniżenie ryzyka zakażeń wirusowych i bakteryjnych  

• rozwijają postawy obywatelskie, patriotyczne i prospołeczne. 
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  Pedagodzy szkolni, doradca zawodowy:   

• koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną nauczycieli  

i wychowawców w trosce o zrównoważony rozwój uczniów w każdej ze 

sfer,  

• prowadzą zajęcia psychoedukacyjne oparte na wartościach, 

pielęgnowaniu postaw prospołecznych rozwijających poczucie 

godności własnej uczniów i szacunku dla godności innych osób,   

• kształtują umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały  

i uporządkowany rozumieć świat i siebie,   

• poznają środowisko uczniów, diagnozują indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,   

• określają przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów oraz organizują 

im system wsparcia,   

• udzielają wsparcia psychologicznego uczniom zdolnym,   

• współorganizują działania nauczycieli i rodziców z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb,   

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w środowisku 

szkolnym,   

• wspierają uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji  

i określaniu drogi dalszej edukacji, przygotowują uczniów do wyboru 

kierunku kształcenia,  

• •prowadzą zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,  

• diagnozują potrzeby uczniów,  

• informują rodziców o stanie dziecka,   

• w sposób zindywidualizowany wspomagają rozwój każdego ucznia, 

stosownie do jego potrzeb i możliwości,   

• wspierają wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i w realizowaniu zadań zawartych  

w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym,   

• zachęcają uczniów do działań prospołecznych, promują wolontariat,   

• pracują nad kształtowaniem postaw prozdrowotnych uczniów, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,   
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• współpracują z wychowawcami i nauczycielami w zakresie 

ugruntowywania wiedzy uczniów z zakresu prawidłowego odżywiania 

się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania 

profilaktyki,   

• wspierają integrację zespołu klasowego,  

• wykonują działania opiekuńcze wobec uczniów odpowiednio do 

istniejących potrzeb, dbają o dobry przepływ informacji w sprawach 

uczniów.  

  Pracownicy szkoły:   

• dbają o bezpieczeństwo w szkole i godne warunki nauki i pracy,   

• wdrażają działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń 

wirusowych i bakteryjnych,   

• reagują na przejawy zachowań ryzykownych/niekulturalnych uczniów,   

• reagują zgodnie z procedurami na sytuacje związane z zagrożeniem 

bezpieczeństwa i zdrowia w szkole,   

• wspierają uczniów, pomagają rozwiązywać zgłaszane trudności,   

• współpracują z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, 

pedagogami, psychologiem szkolnym, informują o sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w szkole,   

• są życzliwi i wspierający dla wszystkich podmiotów środowiska 

szkolnego. 
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Treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów   

Obszar Działania Osoby odpowiedzialne Uwagi 

Zdrowie – 
edukacja 

zdrowotna  

Konkursy klasowe, szkolne i pozaszkolne.  

Pogadanki, prezentacje filmowe i bajkowe 
dotyczące zdrowego stylu życia, higieny osobistej 
oraz aktywności fizycznej.   
  

Spotkania z pielęgniarką szkolną .  

 Gazetki tematyczne.  

Szkolne oraz pozaszkolne zawody i imprezy 
sportowe: zwracanie uwagi na zasadę gry fair play 
oraz pozytywy wpływ sportu na zdrowie 
człowieka. 

Dyskusje, lekcje, pogadanki, Warsztaty dotyczące 
właściwego postrzegania siebie, umiejętności  
wypowiadania swojego zdania oraz asertywnego 
wyrażania własnych potrzeb. 

Pogadanki na temat higieny osobistej, szczególnie 
w okresie dojrzewania.   

Warsztaty, pogadanki, zajęcia dotyczące 
umiejętności planowania pracy, czasu wolnego, 
aktywnego wypoczynku.   

Spotkania i rozmowy z rodzicami: zapoznanie 
 z opinią rodziców dotyczącą poszczególnych 
obszarów wychowania dziecka. 

nauczyciele, pedagog szkolny  
 

 wychowawcy,  
pedagog szkolny,  

  
pielęgniarka szkolna  

 

osoby odpowiedzialne  
za gazetki  

 

dyrekcja, nauczyciele 
wychowania fizycznego 

  
 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 

wychowawcy nauczyciele 
 
 

pedagog 
szkolny/seksuolog/ 

 
pedagog, 

wychowawcy 
 

wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
Dyrektor szkoły 

  

 

 

 

 

 

 

Relacje – 
kształtowanie 

postaw 
społecznych  

 

Gry i zabawy integracyjne. 

Imprezy, ogniska i wycieczki klasowe i szkolne  
(z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  
w związku z COVID). 
Wspólne świętowanie:  
Dzień Edukacji Narodowej,   
Święto Niepodległości, Dzień Kobiet, Dzień 
Chłopaka, Mikołajki, Wigilia klasowa itp.  

Udział w pracach samorządu klasowego   
i Samorządu Uczniowskiego: rozwijanie 
odpowiedzialności, aktywności i samorządności. 

Pełnienie dyżurów klasowych.  

Tematyczne godziny wychowawcze, pogadanki, 
warsztaty. 

Gazetki tematyczne. 
 

nauczyciele, pedagog szkolny 
wychowawcy, 

pedagog szkolny, 
pielęgniarka szkolna 

 
 
 

osoby odpowiedzialne  
za gazetki  

 

dyrekcja, nauczyciele 
wychowania fizycznego 

  wychowawcy, 
pedagog szkolny 

 

wychowawcy nauczyciele 
 

pedagog szkolny/seksuolog/ 
wychowawcy 

wychowawcy, 
pedagog szkolny, 

Dyrektor szkoły 
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Obszar Działania Osoby odpowiedzialne Uwagi 

Kultura – 

wartości, 

normy,     wzory 

zachowań  

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami, 
Statutem Szkoły oraz regulaminem Samorządu 
Uczniowskiego.  

Udział pocztów sztandarowych   
w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

Czynny udział w imprezach kulturalnych  
organizowanych w szkole i poza nią. 

 Zapoznanie z wewnątrzszkolnymi  
zasadami oceniania zachowania uczniów. 

Pogadanki i dyskusje dotyczące podstawowych 
praw człowieka.  

Kształtowanie umiejętności uczniów   
w dokonywaniu samooceny i związanych z nią 
predyspozycji zawodowych:  
zajęcia wychowawcze, udostępnianie  
informatorów, plakatów i ulotek, prowadzenie 
rozmów i konsultacji indywidualnych, spotkania 
z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych  
i ponadpodstawowych, zajęcia z doradcą 
zawodowym, wycieczki zawodoznawcze, 
badania skłonności zawodowych.  

Prezentowanie na forum klasy, szkoły i 
środowiska lokalnego osiągnięć uczniów  
w różnych dziedzinach: informacje na stronie 
szkoły, tablicy ogłoszeń,  organizacja wystaw, 
pokazów, występów.   

Nagradzanie uczniów za osiągnięcia   
w nauce, sporcie, działalności artystycznej  
i społecznej. 

Wyrabianie  postaw systematyczności   
i wytrwałości w nauce.  

Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów 
poprzez udział w zajęciach dodatkowych, 
przygotowanie do konkursów przedmiotowych  
i artystycznych oraz zawodów sportowych. 

Wdrażanie do przyjęcia wśród uczniów 
postawy odpowiedzialności za własne 
zachowanie: egzekwowanie konsekwencji 
niewłaściwego zachowania.   

 Gazetki tematyczne. 

Przytaczanie w czasie zajęć dydaktycznych 
przykładów pozytywnych bohaterów 
literackich. 

Propagowanie autorytetów godnych 
naśladowania. 

wychowawcy   
opiekunowie SU  

opiekunowie pocztów 
sztandarowych  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Klasy I ZSOiT  

  

Klasy I ZSOiT  
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Obszar Działania Osoby odpowiedzialne Uwagi 

Udział w apelach i uroczystościach szkolnych  
z okazji świąt państwowych: Święto 
Niepodległości, Rocznica uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja. 

Organizowanie obchodów  Święta Szkoły. 

Zapoznawanie z tradycją i kulturą 
miejscowości, gminy i państwa.  

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

Lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. 

Działanie na rzecz innych poprzez wolontariat   
i określone akcje społeczne, Szkolne Koło 
CARITAS. 

Pogłębianie świadomości ekologicznej oraz 
kształtowanie szacunku do środowiska 
naturalnego: współpraca z instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska, 
działalność na rzecz zwierząt, zbiórka surowców 
wtórnych, zajęcia lekcyjne. 

Kształtowanie postaw tolerancji: każdy inny – 
wszyscy równi.  

Uświadamianie młodzieży jak istotna we 
współczesnym procesie globalizacji  jest 
znajomość języka angielskiego i innych języków 
obcych: lekcje tematyczne, konkursy, projekcje 
filmów i bajek obcojęzycznych. 

Współpraca z rodzicami: systematyczne 
konsultacje, organizowanie zebrań ogólnych  
i klasowych, pedagogizacja rodziców. 

Przeprowadzenie zajęć na temat: - „Bezpieczne 
/niebezpieczne zachowanie w  szkole”;  
- „Materiały pirotechniczne”;  
- „Bezpieczeństwo podczas wyjść i wycieczek 
szkolnych” (z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
w związku z obecnością wirusa COVID);  

Pogadanki dotyczące odpowiedniego 
zachowania w autobusie, w miejscach 
publicznych.   

Edukacja na temat zjawisk agresji i przemocy 
oraz skutecznego ich eliminowania.   

Zajęcia na temat: dokuczania, 
odpowiedzialności prawnej nieletnich.     
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Obszar Działania Osoby odpowiedzialne Uwagi 

Bezpieczeństwo  

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych)  

Spotkanie  z przedstawicielami służb 
mundurowych: Policji, Straży Pożarnej,  
Ratownictwa Medycznego, Strażą Graniczną, 
Strażą Miejską.  

Dyrekcja, wychowawcy,  

nauczyciele, pedagog  

szkolny    

  

  

8. Ceremoniał i tradycje szkolne  

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku posiada 

sztandar i logo. Sztandar jest obecny podczas uroczystości państwowych  

i szkolnych.   

 Uroczystości szkolne:   

• uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,   

• ślubowanie uczniów klas pierwszych,   

• ślubowanie absolwentów,   

• Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela,   

• szkolne jasełka.   

• szkolona Wigilia  

• apele i akademie z okazji ważnych uroczystości państwowych, Święto 

Konstytucji 3- go Maja, Narodowe Święto Niepodległości,   

• udział pocztu sztandarowego i  uczniów szkoły w uroczystościach na 

terenie Białegostoku – święta państwowe, uroczystości miejskie  

i wojewódzkie.   

 W procesie wychowania pełnią następujące funkcje:   

• służą utrwalaniu więzi wychowanków ze szkoła,   

• przyczyniają się do integracji społeczności uczniowskiej, tej sprzed lat  
i aktualnie kształcącej się w liceum i technikum,   

• uczą szacunku do historii i tradycji,   

• kształtują właściwe postawy obywatelskie oparte na patriotyzmie i szacunku 
dla dorobku poprzednich pokoleń.   

9. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach  

a.  Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń dopuszcza się wymuszenia lub 
kradzieży na terenie szkoły   

  
I ETAP:  

 Uczeń po raz pierwszy dopuszcza się kradzieży lub wymuszenia.  
  

1. Nauczyciel pełniący dyżur identyfikuje tożsamość ucznia (imię, nazwisko, 

szkoła, klasa, wychowawca).  
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2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, ochrona, dyrektor) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu wymuszone mienie. Jeżeli, uczeń wyda 

mu je dobrowolnie, nauczyciel jest zobowiązany je zabezpieczyć i przekazać 

Dyrekcji.  

3. Nauczyciel powiadamia Dyrekcję i wychowawcę, jeżeli ten jest obecny  

w szkole.  

4. Uczeń zostaje odizolowany od reszty uczniów, ale ze względu na 

bezpieczeństwo nie zostaje pozostawiony samotnie (zostają stworzone 

warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie).  

5. Dyrektor w obecności innej osoby ma prawo żądać pokazania zawartości torby 

szkolnej, kieszeni ucznia.  

Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki i odzieży ucznia bez jego zgody oraz 

bez obecności innej osoby.  

  

6. Nauczyciel. dyżurujący wpisuje dane ucznia w zeszycie ewidencji uczniów 

łamiących Statut Szkoły. Informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa 

szkolnego.  

7. Dyrektor szkoły wzywa policję.  

8. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania dobrowolnie mienia, pokazania 

zawartości teczki i kieszeni, czynności przeszukania dokonuje policja.  

9. Nauczyciel wskazany przez dyrektora sporządza notatkę.  

10. Wychowawca odnotowuje zdarzenie w dokumentacji klasy.  

11. Uczeń wypełnia oświadczenie o popełnionym czynie.  

12. Uczeń otrzymuje naganę wychowawcy lub Dyrektora szkoły.  

13. Uczeń zobowiązuje się· do wykonywania prac społecznych na rzecz szkoły lub 

wypracowania 10 godz. na cale społeczne np. Dom Dziecka, Świetlica 

Socjoterapeutyczna, Dom Pomocy Społecznej. 

  

 Zadania nauczyciela dyżurującego:  

1. Odizolowuje ucznia w celu zapewnienia mu opieki i uniemożliwienia 

pozbycia się wymuszonych lub skradzionych przedmiotów.  

2. Informuje Dyrekcję i wychowawcę klasy.  

3. Wpisuje dane ucznia do zeszytu ewidencji uczniów łamiących Statut 

Szkoły.  

1. Informuje pedagoga/psychologa szkolnego.  

2. Informuje rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli wychowawca jest nieobecny  

w szkole.  

3. Dokumentuje podjęte działania w przypadku, gdy wychowawca jest nieobecny.  

Zadania wychowawcy klasy: 

1. Dokumentuje podjęte działania  

2. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.  

3. Informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców oraz o jego konsekwencjach łącznie 

z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Karnego.    

4. Przechowuje oświadczenie ucznia w dokumentacji wychowawcy.  

5. W porozumieniu z Dyrektorem szkoły udziela nagany wychowawcy lub nagany 

Dyrektora szkoły.  
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II ETAP:  
  

Uczeń po raz kolejny dopuszcza się kradzieży lub wymuszenia.  

Ponowne stwierdzenie wymuszenia lub kradzieży na terenie szkoły oznacza 

skreślenie z listy uczniów.  

b.  Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń niszczy mienie szkoły   

I ETAP:  

Uczeń po raz pierwszy niszczy mienie szkoły.   
  

Zadania nauczyciela dyżurującego:  

1. Identyfikuje tożsamość ucznia (imię, nazwisko, szkoła, klasa, i wychowawca)  

2. Powiadamia wychowawcę, jeżeli ten jest obecny i pedagoga/psychologa 

szkolnego  

3. Wpisuje dane ucznia w zeszycie ewidencji uczniów łamiących Statut Szkoły  
  
Zadania wychowawcy klasy:  

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy  

2. Udziela Odnotowuje upomnienia ustnego uczniowi i przeprowadza z nim 

rozmowę w celu uświadomienia konsekwencji prawnych czynu zgodnie  

z przepisami prawa.  

3. Informuje rodziców o fakcie oraz o konsekwencjach związanych z niszczeniem 

mienia szkoły  

4. Przechowuje oświadczenia ucznia  

Uczeń naprawia szkody na własny koszt  

II. ETAP:  

 Uczeń po raz drugi niszczy mienie szkoły.   

 Zadania nauczyciela dyżurującego:  

Powtórzenie procedur Etapu I.    

Zadania wychowawcy klasy:  

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy. 

2. Udziela nagany wychowawcy klasy i przeprowadza rozmowę z uczniem i jego 

rodzicami, przypominając o konsekwencjach związanych z niszczeniem mienia 

szkoły 

3. Przechowuje oświadczenie ucznia 

4. Informuje Samorząd Uczniowski.  

III. ETAP:  
  

Uczeń po raz trzeci niszczy mienie szkoły.   
  

Zadania nauczyciela dyżurującego:  

Powtórzenie procedur etapu I.  

 Zadania wychowawcy klasy:  

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.  
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2. Informuje Dyrektora szkoły, który udziela nagany Dyrektora szkoły, 

przeprowadza rozmowę z uczniem.  

3. Informuje pedagoga/psychologa szkolnego, który odbywa rozmowę z uczniem.  

4. Informuje Samorząd Uczniowski  

5. Przeprowadza rozmowę z rodzicami przypominając o konsekwencjach czynu.  

6. Przechowuje oświadczenie w dokumentacji klasy.  
  

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

 

I ETAP:   

Uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.    

Stwierdzenie faktu przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków oznacza rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów ZSOiT.  

1. Nauczyciel pełniący dyżur identyfikuje tożsamość ucznia  (imię, nazwisko, 

szkoła, klasa, wychowawca)  

2. Nauczyciel powiadamia Dyrekcję i wychowawcę, jeżeli ten obecny jest  

w szkole.  

3. Uczeń zostaje odizolowany od reszty uczniów, ale ze względu na 

bezpieczeństwo nie zostaje pozostawiony samotnie (zostają stworzone 

warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie).  

4. Dyrekcja wzywa lekarza w celu określenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

wykluczenia innych ewentualnych przyczyn zachowania ucznia, udzielenia 

pomocy przedmedycznej.  

5. Dyrektor szkoły wzywa policję w celu wyjaśnienia okoliczności, które 

spowodowały stan odurzenia ucznia.  

6. O pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia albo przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom decyduje lekarz, po 

ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia w porozumieniu z Dyrektorem  

szkoły. O fakcie przewiezienia/przekazania ucznia zawiadamia 

rodziców/opiekunów nauczyciel dyżurujący lub wychowawca, bądź inny 

pracownik szkoły wskazany przez Dyrektora szkoły.  

7. Gdy uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża zdrowiu lub życiu innych osób, policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych. O fakcie zatrzymania ucznia zawiadamia 

rodziców/opiekunów  nauczyciel dyżurujący lub wychowawca, bądź inny 

pracownik szkoły wskazany przez Dyrektora szkoły.  

8. Dyrektor może wyrazić zgodę, na prośbę ucznia i jego rodziców, na 

warunkowe pozostanie ucznia w szkole, określając szczegółowe zasady 

zawarte w spisanym kontrakcie. Jeżeli uczeń łamie zasady kontraktu, 

następuje skreślenie ucznia  z listy uczniów ZSOiT. Aby Dyrektor mógł wyrazić 

zgodę  na pozostanie ucznia w szkole, musi on mieć ocenę z zachowania 

wyższą niż poprawna oraz przedstawić  Dyrektorowi pozytywną opinię 

Samorządu Uczniowskiego.  

 Zadania nauczyciela dyżurującego:  

1. Odizolowanie ucznia w celu zapewnienia mu opieki.  

2. Informuje Dyrekcję i wychowawcę.  
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3. Wpisuje dane ucznia do zeszytu ewidencji uczniów łamiących Statut Szkoły.  

4. Informuje pedagoga /psychologa szkolnego  

5. Informuje rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli wychowawca jest nieobecny  

w szkole.  

Zadania wychowawcy klasy:  

1. Informuje rodziców/prawnych opiekunów  

2. Odnotowuje fakt przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków w dokumentacji klasy.  

3. Przygotowuje notatkę  służbową dla rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.  
  

Dyrektor  może wskazać  do wykonania powyższych czynności innego pracownika 

szkoły.  

 d. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

wnosi na teren szkoły alkohol  

 I ETAP:   

Uczeń wnosi na teren szkoły alkohol.   

1. Nauczyciel pełniący dyżur identyfikuje tożsamość ucznia (imię, nazwisko, 

szkoła, klasa, wychowawca).   

2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, ochrona, dyrektor) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu alkohol. Jeżeli uczeń wyda mu go 

dobrowolnie, nauczyciel jest zobowiązany go zabezpieczyć i przekazać 

Dyrekcji.   

3. Nauczyciel powiadamia Dyrekcję i wychowawcę, jeżeli ten jest obecny  

w szkole.   

4. Dyrektor próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie jest dokumentowane przez obecnego nauczyciela lub wychowawcę 

klasy.   

5. Nauczyciel dyżurujący wpisuję dane ucznia w zeszycie ewidencji uczniów 

łamiących Statut Szkoły. Informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa 

szkolnego.  

6. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania alkoholu, pokazania zawartości 

teczki i kieszeni, Dyrektor może wezwać rodziców/prawnych opiekunów lub 

policję.   

7. Czynności przeszukania dokonuje policja.   

 Nauczyciel nie ma prawa sam przeszukać teczki i odzieży ucznia, bez zgody 

ucznia lub obecności innej osoby.   

Zadania nauczyciela dyżurującego:   

1. Informuje Dyrekcje i wychowawcę klasy, jeśli ten jest obecny w szkole.   

2. Wpisuje dane ucznia w zeszycie ewidencji uczniów łamiących Statut Szkoły.  

3. Informuje pedagoga/psychologa szkolnego.  

4. Informuje rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli wychowawca jest nieobecny.  

5. Dokumentuje podjęte działania w przypadku, gdy wychowawca jest nieobecny 
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Zadania wychowawcy klasy:   

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.   

2. Informuje o fakcie rodziców/prawnych opiekunów oraz o konsekwencjach 

związanych z posiadaniem alkoholu w szkole.   

3. Zobowiązuje ucznia do przeprowadzenia zajęć w klasie młodszej  

o szkodliwości alkoholu.  

4. Udziela nagany wychowawcy klasy.   

 II ETAP:   

Uczeń po raz drugi wnosi na teren szkoły alkohol.  

    Zadania nauczyciela dyżurnego:   

    Powtórzenie procedur etapu I.   

Zadania wychowawcy klasy:   

1. Dokumentuje podjęte działania   

2. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy, do której dołącza oświadczenie ucznia.   

3. Informuje o fakcie rodziców oraz przypomina o konsekwencjach związanych  

z posiadaniem alkoholu w szkole.   

4. Zwraca się do Dyrektora o udzielenie nagany Dyrektora szkoły, o czym 

powiadamia rodziców  

e. Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń pali papierosy na terenie szkoły 

I. ETAP :   

Uczeń po raz pierwszy pali papierosy na terenie szkoły.  

 Zadania nauczyciela dyżurującego :  

1. Identyfikuje tożsamość ucznia (imię, nazwisko, szkoła, klasa, wychowawca).  

2. Powiadamia wychowawcę, jeżeli ten jest obecny w szkole  

i pedagoga/psychologa szkolnego.  

3. Wpisuje dane ucznia w zeszycie ewidencji uczniów łamiących Statut Szkoły.  

Zadania wychowawcy klasy :   

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.   

2. Udziela upomnienia ustnego uczniowi i przeprowadza z nim rozmowę  

3. Informuje rodziców o fakcie oraz o konsekwencjach związanych z paleniem na 

terenie szkoły.  

4. Zobowiązuje ucznia do zakupu środków czystości na potrzeby klasy.  

5. Przechowuje oświadczenie ucznia w dokumentacji klasy.  
 

Uczeń zobowiązany jest do posprzątania po lekcjach pomieszczenia, w którym 

palił np. toalety, korytarza, posesji szkoły.  

II. ETAP :   

Uczeń po raz drugi pali papierosy na terenie szkoły.  

Zadania nauczyciela dyżurującego :   

  Powtórzenie procedur etapu I.  
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Zadania wychowawcy klasy :  

1. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.  

2. Udziela pisemnej nagany wychowawcy klasy i przeprowadza rozmowę  

z uczniem i jego rodzicami, przypominając o konsekwencjach palenia 

papierosów na terenie szkoły.  

3. Przechowuje oświadczenie ucznia w dokumentacji klasy.  

4. Informuje Samorząd Uczniowski.  

  ETAP :   

Uczeń po raz trzeci pali papierosy na terenie szkoły.   

Zadania nauczyciela dyżurującego:   

  Powtórzenie procedur etapu I.  

Zadania wychowawcy klasy:  

5. Odnotowuje fakt w dokumentacji klasy.  

6. Informuje Dyrektora szkoły, który udziela nagany Dyrektora szkoły  

i przeprowadza rozmowę z uczniem.  

7. Informuje pedagoga/psychologa szkolnego, który odbywa rozmowę z uczniem.  

8. Przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, przypominając o konsekwencjach 

związanych z paleniem papierosów na terenie szkoły.  

9. Przechowuje oświadczenie ucznia w dokumentacji klasy.  

III. ETAP :   

Uczeń po raz czwarty pali papierosy na terenie szkoły  

Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.  

f. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego  
 

1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem. Celem rozmowy jest 

poznanie przyczyny nieusprawiedliwionych nieobecności i/lub ucieczki/ek z lekcji. 

Przypomnienie konsekwencji. Udzielenie upomnienia wychowawcy. 

Potwierdzenie rozmowy zapisem w dzienniku Librus.  

2. Kontakt wychowawcy z rodzicami (telefoniczny lub przez dziennik Librus), 

przekazanie  informacji o frekwencji oraz o podjętych działaniach. Potwierdzenie 

rozmowy zapisem w dzienniku Librus.   

3. Dalsza obserwacja ucznia.   

4. W przypadku wyeliminowania problemu, uczeń powinien być nagrodzony  

np. pochwałą na forum klasy, wyższą oceną z zachowania.  

5. W przypadku braku poprawy, wychowawca informuje o problemie pedagoga. 

Informacja zawiera:  

- wykaz frekwencji ucznia,  

- opis podjętych przez siebie działań i ich efektów,  

- sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

6.  Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym. Pedagog potwierdza odbytą rozmowę 

zapisem w dzienniku Librus.   
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7. Pedagog informuje rodziców ucznia (kontakt telefoniczny lub przez dziennik 

Librus) o przeprowadzonej rozmowie. Pedagog potwierdza odbytą rozmowę 

zapisem w dzienniku Librus.   

8. Po wyczerpaniu powyższych działań, wszczyna się wobec ucznia, postępowanie 

wynikające z zapisów Statutu Szkoły.  

g. Konsekwencje wynikające z nieusprawiedliwienia godzin 

Wychowawca: 

• kilka godzin nieusprawiedliwionych - indywidualna rozmowa wychowawcy  

z uczniem,  

• kilkanaście godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa wychowawcy z uczniem i jego 

rodzicami odnotowana w dzienniku,  

• 30 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,  

• 35 godzin nieusprawiedliwionych - nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika  

i poinformowanie o tym fakcie rodziców ucznia,  

• 40 i więcej godzin nieusprawiedliwionych – wychowawca informuje Dyrektora Szkoły  

o uczniu opuszczającym godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia. 

Dyrektor: 

• upomnienie dyrektora szkoły z wpisem do dziennika,  

• nagana dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i poinformowaniem rodziców,  

• wszczęcie procedury skreślenia ucznia z listy uczniów, 

• skreślenie ucznia z listy uczniów. 

 

10. Procedura postępowania podczas pandemii COVID-19 

a. Organizacja zajęć 

1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz, gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać 

dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej 

kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz  

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  

4. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr 

dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.  

W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy 

konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych 

urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.  
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5. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub 

tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.:  

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,  

− korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),  

− korzystanie ze stołówki szkolnej,  

− zajęcia na boisku.  

6. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej 

sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą 

zajęć stacjonarnych w innych klasach.  

7. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 

się:  

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów 

znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,  

− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

 − w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.  

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

9. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach  

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub 

dezynfekować.  

 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce 

(jeżeli szkoła posiada szafki). Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy 

uczeń wraca do domu.  

  11. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone 

z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 

gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 

zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym 

jego użyciu przez daną klasę.  

  12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.  

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły.  
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14. Rekomenduje się organizację wyjść w miejscach otwartych, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących  

w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 

zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu 

społecznego.  

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych.  

16. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 

przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 

pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa 

branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

17. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować 

inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby 

uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości  

w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu 

korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

19. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć 

obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć 

pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem 

ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz 

dokładne wietrzenie sal.  

20. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek  

i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

  21. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego 

regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,  

z uwzględnieniem: − specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, 

konsultacji i zajęć w formie zdalnej, − zaleceń wskazanych w przedmiotowych 

wytycznych, − aktualnych przepisów prawa.  

 22. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące               

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi, np.: - obowiązek zachowania dystansu podczas 

zajęć lekcyjnych, w świetlicy, - w przypadku braku możliwości zachowania 

dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, 

świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.  
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b. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną  

w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy 

zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.  

4. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są 

otwarte. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji.  

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w 

tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-

ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-

sars-cov-2/  

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.   

c. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i pracowników  
i uczniów 

1.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub 

izolacji domowej.   

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 

przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

3. Należy wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.  

4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować 

się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną,  

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 

pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu  

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
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i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych  

z zaistniałym przypadkiem.  

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie http://www.gov.pl/koronawirus oraz http://www.gis.gov.pl/ odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach http://www.gov.pl/koronawirus oraz 

http://www.gov.pl/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

         Dyrektor ZSOiT Białystok 

         dr Cezary Antoni Wysocki 

 

 

 

Załączniki:  

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gov.pl/koronawirus

