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WSTĘP 

 
W oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz 

ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, przyjmujemy, że: 

 

 

1. Wychowanie w CKZiU – uznając chrześcijański system wartości – w swoich 

działaniach  kieruje się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, prawda, 

wolność i odpowiedzialność,  godność osoby.  

2. Wychowanie w CKZiU wspiera Rodziców w ich wysiłkach na rzecz kształtowania 

młodzieży ku – dojrzałości i pełni uczestnictwa w życiu osobistym i rodzinnym, 

zawodowym oraz społecznym kraju i świata. 

3. Wychowanie  w szkole ma na celu: 

- nabywanie wiedzy o sobie, wzrost samoświadomości, budowanie świata wartości, 

uwrażliwianie moralne 

- nabywanie wiedzy merytorycznej i praktyki w zawodzie 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie-za własny rozwój, byt, prawość 

–szanowanie norm, wybory życiowe ku dobru. 

- wzrastanie w kulturze osobistej, nabywanie zasad dobrej współpracy, naukę 

komunikacji w grupie 

- codzienne kształtowanie postawy moralnej i etycznej w przyszłym zawodzie 

- dbałość o rozwój duchowy (lekcje religii, omawianie zagadnień etycznych) 

- dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży; uświadamianie wartości zdrowia, 

odpowiedzialności za nie oraz wzrost świadomości zagrożeń; zabezpieczenie 

 w pomoc medyczną na terenie szkoły; 

            - krzewienie i kultywowanie tradycji narodowych, poszanowanie historii, 

            dbałość o   miejsca pamięci, uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i     

uroczystościach, lokalnych 

- budowanie postawy otwartej na drugiego człowieka, promowanie postawy 

zaangażowania w sprawy społeczności szkolnej, lokalnej, w wolontariat, harcerstwo, 

akcje charytatywne;  

- kształtowanie potrzeb obcowania z kulturą, sztuką, przyrodą, książką, uwrażliwianie 

na piękno i ochronę natury 

- budowanie otwartości na nowe technologie oraz nauka odpowiedzialnego 

użytkowania 

- prowadzenie działań profilaktycznych: ochronnych i korekcyjnych wobec postaw-

zachowań niepożądanych (zachowania antyspołeczne, używanie substancji 

psychoaktywnych, agresywność) 
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-udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  wsparcie w trudnościach 

osobistych i w nauce oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości 

 i warunków ucznia; realizacja kształcenia specjalnego. 

Niniejszy program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów 

opisanych w misji szkoły. 

 

Realizację procesu wychowania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach CKZiU, wspomaganym przez wszystkich pracowników szkół. Wychowawcy klas 

w szczególności organizują i koordynują działania z oddziałem powierzonym ich opiece, nie 

są jednak jedynymi realizatorami programu wychowawczego.  

 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkół CKZiU  jest znany i przyjęty  

do realizacji przez wszystkich członków społeczności szkolnej CKZiU. 

 

 

I. MISJA SZKOŁY 

 

 Szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie uznają za 

swoje zadanie wszechstronne kształcenie i wychowanie młodzieży, wyposażanie ich w 

umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, 

 a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz przygotowanie do 

dalszego, permanentnego rozwoju zawodowego, osobistego i udziału w życiu społecznym.

  

 Szkoły, realizując harmonijnie funkcję dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, dążą do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki.  

Szkoły przyjmują odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz  

wprowadzanie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dążą do przygotowania 

ucznia do samodzielnego myślenia oraz działania we współczesnym świecie. 

 Szkoły CKZiU w Złotowie szanują uczucia religijne uczniów, kształtują ucznia 

tolerancyjnego, kulturalnego i dbającego o uniwersalne wartości moralne. 

Szkoły badają  i analizują  potrzeby środowiska lokalnego, współpracują 

z reprezentacjami rodziców i uczniów, uwzględniają  ich opinie i oczekiwania  

w planowaniu pracy szkół CKZiU. 

 

Szkoły umożliwiają uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki  

i techniki podczas zajęć organizowanych w szkole. Udostępniają księgozbiór, kształcą 

umiejętność korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji. 

 

Nauczycielom  w szkołach CKZiU zapewnia się dostęp do potrzebnych pomocy 

dydaktycznych i wspomaga stały rozwój warsztatu pracy, służący podnoszeniu jakości pracy. 

 

Pracownicy administracji i obsługi  CKZiU dążą do zapewnienia najważniejszych 

standardów technicznego wyposażenia szkół, dbając o ład 

 i porządek oraz kształtują – poprzez swoją postawę – życzliwą atmosferę wysoką kulturę 

życia codziennego szkoły. 
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II. WIZERUNEK  ABSOLWENTA SZKÓŁ CKZiU 

 

 

 Absolwent  szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  oprócz wiedzy 

ogólnej i kwalifikacji zawodowych powinien być wyposażony w następujące umiejętności: 

 

 

1. w sferze społecznej powinien: 

- umieć swobodnie i aktywnie poruszać się we współczesnym świecie dorosłych 

 i na rynku pracy  

-umieć pracować w zespole zachowując indywidualizm i zdrowy krytycyzm 

-być zaangażowany w sprawy społeczne, wpływać  na kształt życia społecznego  

w środowisku lokalnym  i kraju  

-postępować uczciwie i zgodnie z  prawem  

-  być pomocnym słabszym, wrażliwy na krzywdę .  

 

 

 

 

2. w sferze naukowej i pracy powinien: 

 

- umieć korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji 

- opanować obcy język, by móc się porozumieć w innym kraju  

i korzystać z mediów 

- uzyskać wysokie  kwalifikacje zawodowe 

- zdać egzamin maturalny 

- być gotowym - wyposażonym w wiedzę i samoświadomość - do dalszego 

etapu edukacji lub podjęcia pracy 

- wykształcić w sobie postawę rzetelności i uczciwości w pracy 

- uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz umieć stworzyć plan swojego dalszego 

rozwoju zawodowego, z wiarą na osiągnięcie sukcesu go realizować. 

 

 

3. w sferze rozwoju osobistego powinien: 

- zbudować silne poczucie tożsamości, pozwalające  trwać przy ustalonych 

wartościach osobistych 

- realizować w życiu osobistym, zawodowym i społecznym ustalone wartości  

z poszanowaniem praw innych 

- umieć żyć w rodzinie,  starać się o jej godny byt , obdarzać miłością, czerpać siłę i 

satysfakcję z więzów rodzinnych 

- umieć konstruktywnie rozwiązywać trudności i problemy 

- dbać o zdrowie własne i bliskich 

- pamiętać o swoich korzeniach – rodzinnych, narodowych, kulturowych –

pielęgnować je 

- szanować starszych –ucząc się od nich i dzieląc się aktualną wiedzą, 

umiejętnościami, pomagając 
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4. w sferze duchowej i  kulturowej powinien: 

 

- odczuwać potrzebę kontaktu ze sztuką i kulturą; uczestniczyć  

i korzystać z różnych form kultury (wystawy, spektakle w teatrze, kinie, 

muzeum, literatura, film) – zachowując zdrowy krytycyzm, podziwiając 

piękno 

- w swoich zachowaniach i  wyborach kierować się chrześcijańskimi 

 i  uniwersalnymi wartościami – ku osiąganiu dobra i  godności ludzkiej  

- odczuwać potrzebę refleksji nad sobą, światem i życiem, odczuwać jego sens 

oraz czerpać głęboką satysfakcję z bycia wartościowym człowiekiem 

- nie przeceniać uciech prostych, hedonistycznych 

- być kulturalnym, uprzejmym na co dzień 

 

 

 

 

 

 III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI 

 

W szkołach CKZiU są zatrudnieni pedagodzy szkolni,  powołani do niesienia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Pedagog w szkole jest osoba powołaną do wspierania funkcji wychowawczych 

 i opiekuńczych szkoły. Przez współpracę z wychowawcami przyczynia się do bardziej 

efektywnej i satysfakcjonującej pracy wychowawczej. Role ich wzajemnie się przenikają  

 i uzupełniają wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i klasie czuł się swobodnie 

 i bezpiecznie. 

 

 Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę Konwencji 

o Prawach Dziecka. 

 W swojej pracy współdziała z instytucjami: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, kuratorami ds. nieletnich Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego 

w Złotowie, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, specjalistami  

ds. nieletnich Powiatowej Komendy Policji. 

 Wraz z wychowawcami służy pomocą i radą rodzicom uczniów  

w pokonywaniu trudności wychowawczych. 

 

 Dyrekcja i kadra kierownicza CKZiU współpracuje również –z Cechem Rzemiosł 

Różnych, Powiatowym Urzędem Pracy, lokalnymi instytucjami, firmami, zakładami pracy - 

w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego uczniów.   
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IV. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

 

W szkole organizowane są następujące uroczystości: 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – obowiązuje odświętny ubiór na apelu, 

odbywają się spotkania w klasach (organizator: Samorząd Szkolny) 

2. Dzień Edukacji – apel szkolny, spotkania w klasach (organizator: Samorząd 

Szkolny, wychowawcy klas) 

3. Święto Niepodległości – gazetka okolicznościowa, apel, udział delegacji 

szkolnej i pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich i powiatowych 

(organizator: Samorząd Szkolny, dyrekcja) 

4.  „Mikołajki”, wigilia szkolna („Jasełka”) – świąteczny wystrój szkoły, 

kolędowanie, spotkania klasowe (organizator: Samorząd Szkolny, 

wychowawcy klas) 

5. Rocznica wyzwolenia Złotowa/Jastrowia – gazetka okolicznościowa, udział 

delegacji młodzieżowej w obchodach miejskich(organizator: Samorząd 

Szkolny, dyrekcja) 

6. Dzień Wiosny – gry, zabawy, konkursy (organizator: Samorząd Szkolny, 

wychowawcy klas) 

7. Pożegnanie klas kończących szkołę –maturzystów – uroczysty apel 

(organizator: klasa rok młodsza z wychowawcą) 

8. Święto Konstytucji 3 Maja – okolicznościowa gazetka, udział pocztu 

sztandarowego w uroczystościach powiatowych 

9. Dzień Sportu – rozgrywki sportowe (organizator: młodzież z nauczycielami 

wf-u) 

10. Święto szkoły –CKZiU  

11. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – obowiązuje odświętny ubiór, apel, 

spotkania w klasach 

 

 

V. SAMORZĄD SZKOLNY  

Współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami – kierując się zasadami etyki 

 i prawem obowiązującym w demokratycznym państwie. Współorganizuje życie szkoły 

oparte na wzajemnym szacunku i postawie tolerancji, dążąc do rozwoju indywidualnego 

uczniów oraz całej społeczności Centrum. 

Samorząd reprezentuje sprawy młodzieży Centrum, organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne 

o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowym. Również inicjuje i przeprowadza akcje 

charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 

 

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

 

Szkoły CKZiU podejmują pracę wychowawczą i profilaktyczną  w porozumieniu z rodzicami 

uczniów. Współdziałają w tym zakresie z Radą Rodziców CKZiU jako prawnym 

reprezentantem ogółu rodziców uczniów Centrum. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu 

młodzieży poprzez ustalone oddziaływania wychowawcze oraz psychoedukację rodziców, 

konsultacje i porady. CKZiU umożliwia rodzicom dostęp do  literatury o treściach 

wychowawczych oraz  informacji o dalszych kierunkach kształcenia poprzez zasoby bibliotek 

CKZiU.  
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VII. WYCHOWAWCY 

Wychowawcy klas/grup uczniów i wychowanków są odpowiedzialni za realizację zadań  

z zakresu wychowania i profilaktyki. Stwarzają poprzez własną postawę i podejmowane 

działania wychowawcze zdrową – zdrową atmosferę w klasach/grupach młodzieżowych, 

kształtują postawy moralne, społeczne –uczą współpracy, szacunku i pomocy, rozwiązywania 

trudności i konfliktów. Występują w sprawach młodzieży/podopiecznych do Dyrekcji 

CKZiU, współpracują z pedagogiem, pracodawcami młodocianych uczniów – młodocianych 

pracowników. 

 

  

VIII. NIEPEDAGOGICZNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Niepedagogiczni pracownicy szkoły w pełni uczestniczą w życiu Centrum, angażując się w 

proces wychowawczy uczniów: zwracają uwagę na zachowanie uczniów w szkole, a także na 

ich bezpieczeństwo na terenie szkoły. Współpracują z pozostałymi pracownikami Centrum w 

celu budowania zdrowej atmosfery i kształtowania odpowiednich postaw moralnych 

 i społecznych uczniów 

 

 

 

 

 

 

IX. OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ 

W CKZiU 

1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE. 

Zasady zachowania się ucznia w szkole określa statut szkoły. Są one jasne i czytelne dla 

każdego ucznia.  

W procesie wychowania szczególną uwagę zwraca się na to, by:  

1) uczeń znał statut i regulaminy szkoły oraz je akceptował i przestrzegał 

2) zachowywał się przyzwoicie, czyli zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i 

obyczajem 

3) szanował swoich kolegów, koleżanki, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

4) dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

5) dbał o swoje bezpieczeństwo w internecie 

6) był życzliwy i otwarty dla innych 

7) reagował na nietypowe sytuacje budzące niepokój i zgłaszał ich wystąpienie 

dorosłym pracownikom i nauczycielom 

8) aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, współtworzył je 

9) korzystał z różnorodnych zajęć, spotkań, warsztatów proponowanych przez szkołę 
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 ZASADY ZACHOWANIA  SIĘ W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

                 1) przerwy uczeń spędza na terenie szkoły- w budynku lub na terenie szkoły poza 

budynkiem 

                 2)  po schodach porusza się prawą stroną. 

                 3) ustępuje pierwszeństwa wychodzącym z budynku 

                 4)  nie hałasuje 

5) nie niszczy mienia 

6) dba o porządek 

                  7) informuje nauczyciela dyżurującego o wszystkich zachowaniach i sytuacjach   

           zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów 

                   8) nie pali papierosów na terenie szkoły; nie korzysta z innych używek 

 

 ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE LEKCJI 

                  1) uczeń zachowuje ciszę i spokój 

                   2) sygnalizuje, w ustalony sposób chęć zabrania głosu 

                   3) nie przerywa, gdy ktoś mówi 

                   4) nie wyśmiewa wypowiedzi innych, każdy ma prawo do własnego zdania 

                   5) nie chodzi po klasie bez pozwolenia nauczyciela 

                  6) wyłącza telefon komórkowy 

                  7) wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła. 

                  8) po zakończonej lekcji zostawia po sobie porządek 

                  9)  nie niszczy krzeseł, ławek i pomocy dydaktycznych; informuje nauczyciela o   

             zaobserwowanej szkodzie. 

                 10) uczeń samowolnie, bez zgody nauczyciela, nie może wyjść z klasy w czasie 

trwania                lekcji 

                  11) wyjście z klasy po skończonych zajęciach sygnalizuje nauczyciel. 
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ZACHOWANIE UCZNIA NA WYCIECZCE SZKOLNEJ, ZAWODACH 

SPORTOWYCH, KONKURSACH I DELEGACJACH SZKOLNYCH. 

 

1. Uczeń przestrzega zapisów Statutu CKZiU będąc na wycieczce szkolnej, zawodach 

sportowych lub delegacji szkolnej – ponieważ pozostaje uczniem na zajęciach 

szkolnych bądź reprezentuje Centrum poza szkołą. 

2. Uczeń stosuje się do zasad bhp i poleceń  nauczyciela – opiekuna danej formy zajęć 

szkolnych. 

3. Zachowanie ucznia podczas wycieczki szkolnej, zawodów, delegacji szkolnych podlega 

ocenie zachowania. 

 

 

 

 

 

ZACHOWANIE UCZNIA POZA SZKOŁĄ I ZAJĘCIAMI SZKOLNYMI. 

Zadania wychowawcze: 

1. Uczeń CKZiU  ma zawsze obowiązek zachowywać się godnie i  w sposób dostosowany 

do ogólnie przyjętych norm społecznych i obowiązującego prawa. 

2. Szkoła – poprzez wychowawców, nauczycieli, dyrekcję, pedagogów CKZiU  

i innych pracowników – ma prawo reagować i podejmować działania wychowawcze  

a także interweniować w sytuacji niepokojących i rażących naruszeń zasad współżycia 

społecznego, w sytuacji krzywdy jakiej doświadcza uczeń lub inna osoba w wyniku 

postępowania  ucznia. 

3. Postawa ucznia poza szkołą jest brana pod uwagę przy ocenie zachowania ucznia. 

 

         Zadania profilaktyczne:: Uczeń zna, rozumie i akceptuje zasady funkcjonowania  

w szkole. Jeżeli zna i rozumie, a nie stosuje - poddawany jest dodatkowym działaniom 

wychowawczym i korygującym  zgodnie  ze statutem Szkoły.  

 obserwowanie uczniów przez nauczycieli; 

 reagowanie na nieprawidłowe funkcjonowanie.  
konsekwentne wdrażanie działań profilaktycznych, poprzez powtarzanie, przypominanie 

 i systematyczne wzmacnianie właściwych zachowań ucznia. 
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2. ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIA CKZiU 

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA                                              

(ukierunkowana na umiejętność wyrażania własnego zadnia,                              

oparta na szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka) 

 

Zadania wychowawcze: 

- Uczenie się wzajemnych relacji interpersonalnych (wspólne ustalanie zasad prawidłowej 

komunikacji) 

- Doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych zarówno w życiu 

prywatnym jak i zawodowym  

- Komunikacja oparta na postawie szacunku do drugiego człowieka 

- Integracja środowiska klasowego i szkolnego 

 

Zachowania profilaktyczne: 

- Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości  

- Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć 

- Kształtowanie postawy radzenia sobie oraz szukania pomocy w sytuacjach trudnych  

- Kształtowanie postawy asertywności ucznia oraz nauka zasad dyskusji                        

   i kompromisu  

- Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska umożliwiającego tworzenie podmiotowych 

relacji z innymi 

- Propagowanie zasad fair – play  

- Nauka panowania nad własnymi emocjami oraz zachowaniem agresywnym  

- Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem 

- Uczenie metod panowania nad strachem i lękiem 
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Formy realizacji:  

- zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej 

- zajęcia z zakresu kontroli własnych emocji i radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania 

prób rozwiązywania własnych problemów w  sytuacjach trudnych 

- ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnego zdania bez agresji i oceniania innych 

- zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych 

- integracja zespołów klasowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw (wyjść, 

wycieczek, form mających na celu spędzanie wspólnego czasu) 

- konstruktywne rozwiązywanie problemów klasowych 

- zajęcia specjalistyczne 

Realizatorzy: Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, specjaliści  

 

 

ROZWÓJ DUCHOWY I MORALNY 

Zadania wychowawcze: 

- Nauka i korygowanie prawidłowych form zachowania 

- Przestrzeganie zasad kultury i etyki 

- Poszanowanie godności osoby ludzkiej  

 - Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych 

 

Zachowania profilaktyczne:  

- Kształtowanie myślenia wartościującego: ocena własnych zachowań, umiejętności obrony 

swoich poglądów, przewidywanie skutków podejmowanych działań 

- Kształtowanie postawy tolerancji dla innych poglądów 

- Kształtowanie prawidłowej postawy w stosunku do przejawów lekceważenia podstawowych 

wartości, nietolerancji, braku kultury 
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Formy realizacji:  

– Lekcje wychowawcze poświęcone analizie zachowań uczniów i wskazywanie konsekwencji 

będących wynikiem nieprawidłowych postaw  

– Lekcje wychowawcze poświęcone presji grupy i sposobów przeciwstawiania się  

– Zajęcia specjalistyczne poświęcone tematyce tolerancji, szacunku i innym uniwersalnym 

wartościom życia ludzkiego  

– Dyskusje, rozmowy na godzinach wychowawczych, religii, etyce                              i 

przedmiotach humanistycznych – mające na celu przedstawienie różnych punktów widzenia, 

uczące szacunku dla cudzych poglądów 

Realizatorzy: 

Wychowawcy, nauczyciele, katecheta, pedagog  

 

 

AKTYWNOŚĆ WŁASNA UCZNIA 

Sprzyjający klimat w szkole oraz właściwa, dobra komunikacja stwarzają uczniowi warunki 

do własnego rozwoju i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 

Zadania wychowawcze: 

- Kształtowanie nawyku samokształcenia 

- Kształtowanie umiejętności  pracy na swoich „mocnych stronach” 

- Kształtowanie postawy dążenia do samorealizacji ucznia 

- Włączanie uczniów do udziału w życiu szkoły i klasy 

- Włączanie uczniów do działalności wolontariackiej i charytatywnej 

- Kultywowanie tradycji szkoły 

Zadania  profilaktyczne:  

- Uczenie zasad tolerancji, szacunku wobec innych, empatii. Pomoc w odkrywaniu własnej 

tożsamości. 

 

- Budzenie, rozwijanie, pielęgnowanie zainteresowań własnych 

- Budzenie zainteresowania otoczeniem, społecznością lokalną 

- Kształtowanie nawyku gotowości do współpracy oraz rozwijanie umiejętności współpracy 

 z innymi ludźmi  
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- Uczeń zna, rozumie i akceptuje zasdy samorządności w funkcjonowaniu w szkole.  

Poddawany jest dodatkowym działaniom wychowawczym -włączaniem do aktywnego 

funkcjonowanie w szkole. 

 

Formy realizacji: 

 

- Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pracy nad samym sobą  

 

- Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kołach przedmiotowych 

 

- Włączanie uczniów do działalności  w samorządzie szkolnym i klasowym 

- Zachęcanie do udziału w wydarzeniach pozaszkolnych 

- Tworzenie właściwego klimatu do inicjowania różnorodnych działań, imprez szkolnych 

- Inicjowanie ważnych działań na rzecz innych na terenie szkoły  

- Zapoznanie uczniów z ciekawymi metodami uczenia się 

 

Realizatorzy: 

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, specjaliści  

  

 

3.UCZEŃ CKZiU NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH 

 I PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU. 

 

Zadania wychowawcze: 

- uświadamianie uczniom i rodzicom integralności kształcenia ogólnego, teoretycznej 

nauki zawodu z praktyką/pracą młodocianego 

- podkreślanie rangi  kolejnych kwalifikacji zawodowych –dla rozwoju samodzielności, 

gotowości do poszukiwania i podjęcia pracy 

- motywowanie do stałego doskonalenia i uaktualniania zdobytej wiedzy  i umiejętności  

– dla rozwoju własnego  i poczucia bezpieczeństwa na współczesnym i szans w przyszłym 

rynku pracy 

- organizacja doradztwa zawodowego z szkole 
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- utrzymywanie kontaktu z pracodawcami uczniów – spójne wymagania wobec ucznia 

(rozliczanie godzin pracy/nauki, postawa wobec obowiązków, pracodawcy,  pomoc i 

wsparcie w trudnościach).  

-uwzględnianie zachowania ucznia na praktyce/praktycznej nauce zawodu przy ocenie 

zachowania semestralnej/rocznej 

- nagradzanie w szkole za wyróżniającą, rzetelną pracę – postawę na 

praktyce/praktycznej nauce zawodu 

- realizacja doradztwa zawodowego, wycieczki zawodoznawcze 

Formy realizacji: 

 Współpraca  Dyrekcji CKZiU,  wychowawców, pedagogów z rodzicami i pracodawcami 

uczniów 

 Realizacja treści wychowawczych na godzinach wychowawczych 

 Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego 

 Motywowanie i monitorowanie frekwencji ucznia, postaw ucznia wobec obowiązku 

nauki  

 Organizacja praktyk, w tym: zagranicznych oraz  wycieczek zawodoznawczych 

 Ocena zachowania, promocja i stosowanie nagród i kar wg Statutu CKZiU 

 

 

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ/POSTAW NIEPRAWIDŁOWYCH  w obszarze 

PRACA/PRAKTYKA ZAWODOWA 

- zapoznanie uczniów  z programem praktyk, przepisami prawa pracy młodocianego 

ucznia – budowanie świadomości praw i obowiązków 

 - wskazywanie  zysków z właściwej realizacji praktyki/pracy: dobra opinia, ocena, wzrost 

zasobu wiedzy, umiejętności, większe szanse na rynku pracy 

- uświadomienie skutków nieprawidłowej realizacji praktyki/pracy : negatywna opinia, 

ocena – brak promocji w szkole, skreślenie z listy uczniów, słabe szanse na rynku pracy-  

-  bieżące monitorowanie frekwencji ucznia –reagowanie na nieobecności, 

dyscyplinowanie 

- badania trudności edukacyjnych/osobistych/życiowych ucznia na praktyce/praktycznej 

nauce zawodu –wspomaganie, wsparcie, pomoc w przezwyciężeniu,  

- dbałość o dostosowanie wymagań  w miejscu praktyki/pracy do możliwości ucznia (na 

podstawie opinii/orzeczeń/sytuacji szczególnych) 
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- poszukiwanie alternatywnych form/miejsc praktyki/pracy w przypadku niepowodzenia 

(wspieranie realizacji obowiązku nauki do 18 roku życia) 

- kierowanie spraw uczniów przejawiających zachowania antyspołeczne, zaburzone, 

zagrożone uzależnieniem do  odpowiednich osób,  instytucji i form pomocy (pedagog, 

psycholog , poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalistyczne konsultacje) –  

w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

Realizacja: Dyrekcja, wychowawca, pedagog 

 

4. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA CKZiU 

 

Prozdrowotne zadania wychowawcze szkoły:  

- odpowiednia organizacja procesu nauki, roku szkolnego 

- stworzenie algorytmów postępowania w niebezpieczeństwie ucznia (stanowiących część 

- stwarzanie przyjaznej  atmosfery  nauki i pracy, poprzez  odnoszenie się do siebie 

 z szacunkiem, poszukiwanie dobrych rozwiązań w trudnych sytuacjach 

- psychoedukacja w zakresie promocji  zdrowia (lekcje wychowawcze, spotkania  

ze specjalistami, współpraca z instytucjami  ochrony zdrowia) 

- pomoc przedmedyczna w szkole, nauka udzielania I pomocy 

- rozwijanie postaw prozdrowotnych młodzieży – promowanie: zdrowego odżywiania, 

aktywności fizycznej, budowania odporności psychicznej poprzez uświadamianie wartości 

zdrowia,  naukę asertywności, radzenia sobie ze stresem 

- realizacja prozdrowotnych treści w  przedmiotowych planach nauki 

- udział młodzieży w konkursach,  akcjach i konferencjach o treściach prozdrowotnych 

- udział młodzieży w lekcjach wf, zawodach i szkolnych akcjach/konkursach sportowych 

- zwracanie uwagi na odpowiedni do pory roku ubiór, posiłek 

- psychoedukacja rodziców w zakresie dbałości o zdrowie młodzieży 
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Formy realizacji: 

 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki/pracy –Dyrekcja 

 Prawidłowa realizacja opieki nad uczniami (nauczycielskie dyżury na przerwach) 

 Przyjęcie i realizacja  konstruktywnych procedur postępowania wychowawczego 

 w sytuacjach trudnych – wszyscy uczestnicy życia szkolnego 

 Zajęcia psychoedukacyjne – wychowawca, pedagog, zaproszeni realizatorzy 

 Stałe ekspozycje treści  prozdrowotnych 

 Organizacja i udział w akcjach i konkursach prozdrowotnych 

 Współpraca i psychoedukacja  rodziców w zakresie prawidłowych postaw 

zdrowotnych  (zebrania z rodzicami) 

 

Zadania profilaktyczne: 

- monitorowanie /badanie postaw młodzieży w zakresie zdrowego trybu zżycia/ryzykownych 

zachowań 

- budowanie świadomości zagrożeń dla zdrowia: zła dieta, brak ruchu, używki, 

zaniedbywanie siebie, brak zdolności ochrony siebie, agresja -autoagresja 

- wspomaganie młodzieży w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

osobistych/społecznych, w tym otwartości na pomoc i zdolności występowania o pomoc 

- realizacja programów profilaktycznych 

- wsparcie młodzieży w kłopocie – w kryzysach osobistych, w nauce, w rodzinie lub relacjach 

rówieśniczych 

- budowanie świadomości  objawów niektórych stanów i  chorób w tym psychicznych celem 

wczesnej ochrony siebie, interwencji i współpracy z rodzicami i lekarzem/terapeutą  

/Sanepidem 

- motywowanie lub kierowanie młodzieży zagrożonej zdrowotnie , w tym uzależnieniem  

 do odpowiednich form pomocy/terapii 

- współpraca i uświadamianie rodziców uczniów w zakresie promocji i ochrony zdrowia 

uczniów 

- interwencje z odpowiednimi służbami( pielęgniarka szkolna, policja, pogotowie ratunkowe) 

w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia ucznia bądź stworzenia zagrożenia dla innych 
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Formy realizacji: 

 Realizacja programów profilaktycznych 

 Zajęcia psychoedukacyjne 

 Diagnozowanie i pomoc w  indywidualnych problemach młodzieży 

 Współpraca z pielęgniarką szkolną 

 Współpraca z Sanepidem w zakresie profilaktyki zdrowia 

 Współpraca z rodzicami 

 

 Realizatorzy: Dyrekcja, wychowawcy, pedagog. 

 

 

 

 

Zadania wychowawcze dla bezpieczeństwa uczniów. 

- opieka nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych i przerw lekcyjnych 

- zapoznanie uczniów z zasadami bhp i Programem W_P CKZiU 

- stosowanie się uczniów do nakazu przebywania na terenie szkoły w czasie trwania zajęć 

edukacyjnych, w tym przerw lekcyjnych 

- egzekwowanie zakazu używania substancji psychoaktywnych , przynoszenia do szkoły 

niebezpiecznych narzędzi, materiałów, zapraszania osób postronnych (nie będących 

uczniami CKZiU) 

- korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem  

i regulaminami pracowni,  za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

- poruszanie się po szkole w sposób zapewniający ład i porządek, zapobiegający urazom 

 i chaosowi (prawą stroną korytarzy, nie biegamy, uważamy na innych, nie krzyczymy) 

- nabywanie wiedzy i umiejętności zachowania się podczas akcji ewakuacyjnych 

- nabywanie świadomości prawnej uczniów dotyczącej zasad współżycia społecznego, 

odpowiedzialności karnej, cywilnej 
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Formy realizacji: 

 Poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach bhp w szkole i postanowieniach 

Statutu, zapoznanie z programem wychowawczo – profilaktycznym 

 Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów –na lekcjach, przerwach i podczas innych 

form realizacji nauki (delegacja –na zawody, konkursy, wycieczki) 

 Ćwiczenie akcji ewakuacyjnych w szkole 

 Nauka umiejętności ratowniczych w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej 

(lekcje w zakresie bezpieczeństwa), pokazy ratownictwa 

 Obserwacja uczniów- ich stanu fizycznego, psychicznego, zachowania –pod kątem 

używania substancji psychoaktywnych; interweniowanie zgodnie z przyjętą 

procedurą 

 Spotkania tematyczne – znajomość odpowiedzialności karnej, cywilnej uczniów, 

zasad poruszania się po drogach, zakresu „wolności” nastolatka 

 

Realizatorzy: Dyrekcja, wychowawcy, pedagog 

 

Zadania profilaktyczne dla bezpieczeństwa uczniów 

- przypominanie zasad bhp w szkole, reagowanie na nie przestrzeganie zasad 

- ustalenie i realizacja procedur wychowawczych i postępowania w sytuacjach trudnych  

- funkcjonowanie monitoringu w szkole –dla ochrony uczniów  tj. bieżącej obserwacji 

zachowań i zdarzeń, przebywania osób obcych w szkole 

- uświadamianie prawne uczniów  – znajomość  konsekwencji  naruszania zasad, niszczenia 

mienia, agresywnych zachowań wobec uczniów, nauczycieli 

- stosowanie kar szkolnych zgodnie ze Statutem CKZiU 

- współpraca z rodzicami/opiekunami/kuratorami uczniów naruszających prawo szkolne 

 i powszechne 

- kierowanie uczniów do odpowiednich form pomocy  w sytuacji trudności w respektowaniu 

norm lub  wnioskowanie o ustalenie sprawstwa czynu/nadzoru w związku z zagrożeniem 

niedostosowaniem społecznym 

- skreślenie ucznia z listy uczniów ze względu na wysoki stopień demoralizacji  i zachowań 

zagrażających innym uczestnikom życia szkolnego 

Realizacja: Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog. 
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5. SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA BEZPIEZCZEŃSTWA UCZNIA 

CKZiU 

 

 

Postanowienia ogólne w zakresie bezpieczeństwa ucznia w szkole. 
 

1. Uczeń CKZiU podlega obowiązkowi nauki do 18 roku życia. 

2. Rodzice/opiekunowie ucznia podlegającego w/w obowiązkowi  ponoszą 

odpowiedzialność za zapewnienie  regularnego uczęszczania dziecka do szkoły oraz 

stwarzanie warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć. 

3. Za bezpieczeństwo dziecka/ucznia w drodze do i ze szkoły odpowiadają 

rodzice/opiekunowie dziecka. 

4. Dyrektor CKZiU zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia w szkole 

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez szkołę poza obiektami należącymi do CKZiU. 

5.  Podczas wszystkich zajęć szkolnych uczeń CKZiU objęty jest nadzorem 

upoważnionych do tego osób. 

6. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają na terenie szkoły CKZiU do której 

uczęszczają i pod nadzorem nauczyciela. Przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych  szkoły CKZiU umożliwiają spędzanie przerw na świeżym 

powietrzu. 

7. Uczeń CKZiU ma obowiązek dbania o swoje bezpieczeństwo, nie narażania innych 

uczestników życia szkolnego na zagrożenie lub utratę zdrowia lub życia oraz 

przestrzegania zapisów Statutu CKZiU, regulaminów szkolnych i  zasad bhp 

obowiązujących w szkołach CKZiU. 

8. Zasady zachowania bhp na specjalistycznych zajęciach szkolnych: lekcjach wf, 

edukacji dla bezpieczeństwa, chemii, fizyce, zajęciach praktycznych oraz wycieczkach 

szkolnych – regulują regulaminy tych zajęć.  

9. Z zasadami  bhp w szkołach CKZiU  uczniowie i ich rodzice są zapoznawani  

we wrześniu każdego roku szkolnego. 

10.  Uczeń CKZiU zgłasza nauczycielowi/dyrekcji zauważone usterki, uszkodzenia 

 w obiektach CKZiU, które mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia 

bezpiecznych warunków nauki i pobytu ucznia w szkole. 

11. Uczniowie szkół CKZiU znają sygnały alarmowe informujące o niebezpieczeństwie  

 w szkole; odbywają ćwiczenia w tym zakresie. 
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Algorytmy postępowania w sytuacjach i zdarzeniach niepożądanych  -  

dla zachowania bezpieczeństwa uczniów w szkole. 
 

„Ruch i hałas” 

1.  Uczniowie mają obowiązek poruszania się prawą stroną korytarzy szkolnych, 

chodników wewnątrz szkół CKZiU; zobowiązani są do zachowania spokoju: nie 

popychają się, nie biegają, nie krzyczą (bez uzasadnionej przyczyny), zachowują 

kulturę języka. 

2. Na zwróconą uwagę w sytuacji nieprzestrzegania w/w zasad uczeń zobowiązany 

jest zastosować się do nich bezzwłocznie. 

 

„Wypadek”  

1. W sytuacji gdy uczeń doznaje: omdlenia, urazu, zranienia, zasłabnięcia, ataku 

epilepsji – zostaje natychmiast objęty opieką i pomocą nauczyciela/pracownika 

szkoły/pielęgniarki szkolnej zgodnie z zasadami udzielania I pomocy 

przedmedycznej.  

3. Uczniowie zobowiązani są do reagowania na w/w zdarzenia: natychmiastowe  

poinformowanie nauczyciela/dyrekcji o zdarzeniu,  otoczenie opieką 

kolegi/koleżanki do czasu interwencji nauczyciela/pielęgniarki, pozostanie 

 z kolegą, rozmowa, poinformowanie o zorganizowaniu pomocy. 

4.  Uczeń nie jest zobowiązany do podejmowania innych działań ratowniczych, 

szczególnie przekraczających jego umiejętności lub odporność psychiczną. 

5. Zawsze – w trybie pilnym informowany jest o zdarzeniu rodzic/opiekun ucznia, 

który decyduje o dalszych czynnościach wobec dziecka: powrót ucznia na lekcje, 

samodzielny powrót do domu, odbiór dziecka ze szkoły. 

6. W przypadku urazów i stanów zdrowia wyraźnie ciężkich lub niejasnych, trudnych 

do określenia stopnia ciężkości, dalszych skutków – zawsze należy bezzwłocznie –

nawet bez kontaktu z rodzicem – wezwać pogotowie ratunkowe do szkoły. Potem 

informować rodzica. 

7. Poszkodowany uczeń oczekuje na pomoc medyczną lub rodzica/opiekuna pod 

opieką nauczyciela/pedagoga/pielęgniarki szkolnej. 

8. Za zgodą rodzica uczeń może odbyć konsultację medyczną w szpitalu lub 

przychodni lekarskiej w obecności wyznaczonego nauczyciela/ 

pedagoga/pracownika szkoły.  

9. Zgoda rodzica/opiekuna odnotowywana jest w notatce ze zdarzenia (dokładnie: 

dzień, godzina rozmowy telefonicznej, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, dane 

pracownika szkoły przeprowadzającego rozmowę). 

10. Nie można ucznia niepełnoletniego –po urazie lub zasłabnięciu czy  ataku epilepsji –

zwolnić  samego do domu.  
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                „Bójka” 

1. Pracownik szkoły zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje żąda –

słownie - przerwania negatywnych zachowań  między uczestnikami bójki 

(„Przestańcie”!) 
2. Stara się zająć pozycję między stronami, rozdzielając uczniów, nie dopuszczając 

jednocześnie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 
3. Pracownik szkoły stara się ocenić stopień zagrożenia: napięcie między uczniami, 

zdolności do dalszej kontroli swoich zachowań i podejmuje decyzje o dalszym 

postępowaniu wobec uczestników zdarzenia. 
4. Podczas zdarzenia z udziałem wysoce agresywnego, słabo kontrolującego  swoje 

zachowanie agresywne ucznia należy doprowadzić do odizolowania stron; 

pomocne może być wezwanie drugiego nauczyciela/pracownika/ dyrekcji 

 np. przez innego ucznia.  
5. Nauczyciel/pracownik interweniujący w zdarzeniu nie opuszcza miejsca zdarzenia 

–sprawców do czasu uspokojenia sytuacji, zabezpieczenia uczestników przed 

dalszą eskalacją konfliktu. 
6. Jeśli uzna – nauczyciel wzywa pomoc medyczną lub pielęgniarkę szkolną. 
7. Uczniowie CKZiU mają obowiązek interweniować – apelować o zaprzestanie bójki 

kolegów/koleżanek, stawać w obronie słabszych w sposób ochraniający ich 

(nieagresywny) a przede wszystkim zgłaszać natychmiast zdarzenie 

nauczycielowi/pracownikowi szkoły. 
8. Niedopuszczalne jest by „dopingować” stronom w konflikcie, podburzać  

do czynów agresywnych, naśmiewać się – zarówno wprost jak i później, np.: 

drogą elektroniczną. 
9. W/W niepożądane zachowania uczniów są karane zgodnie ze Statutem CKZiU 

oraz wg ogólnie obowiązującego prawa. 

10. O zdarzeniu informowani są rodzice stron konfliktu, jeżeli któryś z uczniów doznał 

urazu w toku bójki otrzymuje pierwszą pomoc przedlekarską. Oczekuje na rodzica 

w szkole – pod opieką lub wezwane zostaje pogotowie ratunkowe. 

11. Nauczyciel /pracownik informuje wychowawcę ucznia, przekazuje opis sytuacji, 

wstępną ocenę odpowiedzialności każdej ze stron. Wychowawca wraz 

 z pedagogiem szkoły przeprowadza rozmowę z uczniami, podejmuje dalsze kroki 

wychowawcze. 

12. W sytuacji wysoce rażącego czynu- pobicia na terenie szkoły zostaje wezwana 

policja. Uczniowie są wysłuchani w obecności rodzica (jeśli zaraz przyjedzie do 

szkoły) lub nauczyciela/pedagoga/pracownika szkoły. Uczeń –sprawca czynu 

może zostać zabrany (zatrzymany ) przez policję.  
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„Uczeń pod wpływem alkoholu/narkotyków w szkole” 

1. W sytuacji podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków  

w szkole nauczyciel zgłasza to niezwłocznie wychowawcy/pedagogowi/dyrekcji 

szkoły. 

2. Uczeń zostaje zaprowadzony przez nauczyciela na indywidualną rozmowę – 

odizolowany z klasy, z zajęć –  w rozmowie dokonuje się oceny stanu ucznia. 

3. Jeżeli uczeń jest wyraźnie pod wpływem alkoholu – wzywa się rodziców  

po odebranie ucznia ze szkoły, zapewniając mu przez ten czas izolację i nadzór  

w szkole, w tym –opiekę medyczną. 

4. Jeżeli uczeń zaprzecza jakoby był pod wpływem substancji psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki) – a jego zachowanie, stan fizyczny budzi niepokój nauczyciela 

–wzywana jest policja/pogotowie oraz  rodzice. 

5. Jeżeli uczeń jest pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków a przy tym jest 

agresywny, wulgarny – wzywa się policję. Informuje o tym rodziców/opiekunów 

ucznia. 

6. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie o posiadanie przez ucznia w szkole substancji 

psychoaktywnych –nauczyciel zgłaszając to i w obecności: wychowawcy, 

pedagoga lub dyrekcji – ma prawo żądać oddania tych substancji, okazania torby 

szkolnej, odzieży ucznia. Jeżeli uczeń odmawia –zostaje pod kontrolą pracownika 

szkoły oraz zostaje wezwana policja, która przejmuje sprawę- do wyjaśnienia.  

7. Ze zdarzenia sporządzana jest notatka służbowa. 

8. O zdarzeniu informowany jest każdorazowo dyrektor szkoły, który – 

w porozumieniu z nauczycielami, pedagogiem ocenia stopień zagrożenia 

demoralizacją ucznia i podejmuje odpowiednie środki wychowawcze. 

 

 

      „Osoba obca na terenie szkoły” 

1. Pracownicy, nauczyciele szkół CKZiU interesują się osobami obcymi  na terenie 

obiektów CKZiU – kto, w jakim celu jest na terenie szkoły. 

2. Nauczyciele i pracownicy CKZiU  po ustaleniu tożsamości osób  na teranie szkoły 

są pomocni –interesantom, gościom, rodzicom w kontakcie w właściwymi 

pracownikami, nauczycielami zachowując dane wynikające z ochrony ich danych 

osobowych. 

3. W sytuacji kiedy osoba obca - dorosły lub uczeń innej szkoły- wydaje się 

przebywać w szkole bez uzasadnionego celu –informuje się osobę o zakazie 

przebywania osób obcych na terenie szkoły, prosi się o opuszczenie obiektu. 

4. W sytuacji agresywnego lub lekceważącego odniesienia się do polecenia 

pracownika CKZiU zgłasza się tę sytuację dyrektorowi szkoły, który może 
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zdecydować o sposobie interwencji, np.: o wezwaniu policji w celu ochrony 

pracownika i innych uczestników życia szkolnego. 

5. Pod nieobecność dyrekcji szkoły każdy nauczyciel w sytuacji zagrożenia narażenia 

zdrowia własnego i /i uczniów ma prawo wezwać policję/pogotowie  do szkoły. 

 

 „Zagrożenie terrorystyczne w szkole” 

1. Nauczyciele, pracownicy CKZiU oraz uczniowie powinni być uważni na to  

co dzieje się w szkole i jej obrębie.  

2. Szczególną czujność powinny budzić: nietypowe zachowania osób na terenie 

szkól i w ich najbliższym otoczeniu oraz przedmioty pozostawione  

bez nadzoru. 

3. W razie podejrzenia niebezpieczeństwa –agresji, ataku – nie powinno się 

podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy : 

- powiadomić dyrektora CKZiU/dyrektora szkoły 

- nie rozpowszechniać podejrzeń (nie wzbudzać paniki) 

- nie próbować obezwładniać podejrzanych osób 

- obserwować dyskretnie, zapamiętać postać, jej szczegóły . 

 

 4. Osoba informująca odpowiednie służby (policję) powinna podać: 

 - swoje dane -kto dzwoni, numer telefonu 

 - opis tego co niepokoi 

 - adres gdzie zachodzi podejrzana sytuacja 

 5. Należy zachować spokój, czekać na interwencję służb, oddalając się  

od potencjalnego miejsca zagrożenia informując w spokoju ale zdecydowanie inne osoby,  

by nie kierowały się w tamtą stronę. Do czasu przybycia służb akcją kieruje dyrektor CKZiU. 

 

 

 6.  W sytuacji bezpośredniego ataku terrorystycznego w szkole (bądź 

pojedynczego aktu terroru) należy przestrzegać następujących wskazówek:  

- nie ulegać panice i zachowywać się spokojnie (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować);  

- w pełni podporządkować się poleceniom napastników, nie wykazując jednak zbytniej 

gorliwości;  

- nie prowokować ich do użycia siły lub broni;  
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- unikać zwracania uwagi napastników: nie wpatrywać się w nich uporczywie, unikać ich wzroku, 

zajmować miejsca z dala od nich;  

- starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu, zachowania i działań 

terrorystów;  

- próbować wezwać pomoc, jeśli jest możliwość zrobienia tego niepostrzeżenie  
(np. wysyłając sms-a). 

W czasie szturmu antyterrorystów na obiekt należy: 

-  położyć się na podłodze; chronić twarz (drogi oddechowe), pierś i brzuch; trzymać ręce 

splecione na karku;  

- wykonywać rozkazy i instrukcje grupy antyterrorystycznej;  

- w przypadku polecenia opuszczenia obiektu wychodzić jak najszybciej, nie zatrzymywać się 

 w celu zabrania swoich rzeczy;  

- nie próbować uciekać, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia.  

Ważne! 
 
Dowodzenie akcją ratunkową należy do służb interweniujących. 
 
Wszystkie czynności podejmowane przez antyterrorystów mają na celu neutralizację 
zagrożenia i bezpieczeństwo zakładników 

 

 


