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§ 1 

Zasady ogólne 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być 

prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

psychofizycznego ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i działaniach 

podjętych przez szkołę. 

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest 

Dyrektor Szkoły. 

4. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole 

ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

§ 2 

Niepowodzenia szkolne ucznia 

1. Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające 

niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we współpracy ze specjalistami  

i nauczycielami przedmiotowymi przygotowują plan pomocy uczniowi. Konsultują je  

z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.  

2. Uczniowie z uwagi na specyficzne trudności w nauce i niepowodzenia edukacyjne 

objęci zostają pomocą psychologiczno-pedagogicznej w formie: 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, 

 konsultacji i porad.   

§ 3 

Wagary 

1. Realizację obowiązku szkolnego kontroluje Dyrektor Szkoły. Nałożone przez niego 

zadania w tym zakresie wykonują wychowawcy klas i specjaliści. 
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2. Nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych powinna być usprawiedliwiona 

przez rodziców lub prawnych opiekunów niezwłocznie po zakończeniu okresu 

nieobecności, nie później jednak niż w ciągu 1 tygodnia. 

3. Wychowawca we współpracy ze specjalistami podejmuje działania motywujące 

uczniów do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. 

4. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji 

ucznia lub braku współpracy ze strony ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów, 

wychowawca wdraża procedurę postępowania z uczniem mającym problemy  

z frekwencją (załącznik nr 4). 

5. Wychowawca i/lub specjaliści wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają 

przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do 

regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują propozycje 

pomocy ze strony szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach kieruje do rodziców ucznia 

pisemne wezwanie do realizacji obowiązku nauki. 

7. Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor 

Szkoły kieruje wniosek do sądu  o wgląd w sytuację opiekuńczo – wychowawczą 

rodziny i wszczyna procedurę administracyjną w zakresie nierealizowania obowiązku 

nauki. 

§ 4 

Agresja i przemoc rówieśnicza 

1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji  

i przemocy  na terenie szkoły. 

2. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą: 

 zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego (w tym także 

oszustwa i wyłudzenia), 

 naruszenie nietykalności fizycznej innych osób i swojej, 

 naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna  

i seksualna). 
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3. Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy 

pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu 

przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. 

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Dyrektora Szkoły, specjalistów, 

lub/i wychowawcę klasy.  

 O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez 

szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie. 

 Szczególną opieką specjalisty i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara 

zajścia. Otrzymuje wsparcie pedagogiczne lub/i psychologiczne, a także 

informacje o możliwościach dochodzenia praw. 

 Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania  

i  podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej 

informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca 

klasy, specjalista, rodzic, prawny opiekun.  

 Wychowawca klasy i specjalista planują i przeprowadzają działania mające 

na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie. 

 W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze 

szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośbą o interwencję 

funkcjonariuszy policji i sądu. 

4. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, które zdarzyły się 

poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby o pomoc ze strony uczniów lub ich 

rodziców/prawnych opiekunów.  

§ 5 

Palenie papierosów 

Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: 

 o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia, 

 wychowawca lub specjalista prowadzi działania indywidualne mające na celu 

zmianę postawy ucznia, jednocześnie wszczyna procedurę postępowania  

z uczniem mającym trudności z zachowaniem (załącznik nr 4), 

 uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości, sposobach rzucenia palenia oraz 

instytucjach pomocowych. 
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§ 6 

Alkohol, narkotyki i inne substancje odurzające 

1. Postępowanie nauczyciela, specjalisty  czy pracownika niepedagogicznego szkoły 

z uczniem przebywającym na jej terenie, który jest podejrzany o to, że jest pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych: 

 odizolowujemy ucznia od reszty klasy i zapewniamy opiekę,  

 w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wzywamy lekarza i/lub pielęgniarkę 

szkolną, 

 niezwłocznie informujemy Dyrekcję Szkoły, która koordynuje dalszymi 

działaniami, 

 wzywamy rodziców/opiekunów prawnych do niezwłocznego przybycia do 

szkoły,  

 Dyrekcja Szkoły powiadamia odpowiednie służby. 

 Zorganizowanie, w najbliższym możliwym czasie, spotkania  Dyrektora Szkoły, 

specjalisty i /lub wychowawcy klasy z rodzicami w celu podjęcia dalszych działań 

pedagogicznych i informacyjnych: 

 spotkanie z uczniem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, 

 określenie oczekiwań ucznia i rodziców, 

 określenie możliwości i form pomocy ze strony szkoły, 

 wskazanie osób i instytucji, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów 

ucznia, 

  Pracownicy szkoły uczestniczący w zdarzeniu zobowiązani są do 

sporządzenia notatki z zajścia. 

2. Postępowanie pracowników szkoły (pedagogicznych, niepedagogicznych) 

w przypadku znalezienia na terenie szkoły alkoholu, substancji przypominającej 

wyglądem narkotyk lub inny środek odurzający: 

a) należy zachować środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, 

do czasu przyjazdu funkcjonariuszy policji, próbuje (o ile jest to możliwe  

w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja 

należy, 
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b) należy niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Szkoły, która  informuje policję, 

c) przekazać zabezpieczoną substancję i udzielić informacji dotyczących 

szczegółów zdarzenia, należy sporządzić notatkę z zajścia. 

3. Postępowanie pracowników szkoły w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada 

przy sobie alkohol, substancję przypominającą narkotyk lub inną substancję 

odurzającą: 

a) należy niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Szkoły,  

b) nauczyciel, specjalista, pracownik niepedagogiczny szkoły,  w obecności innej 

osoby  (nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, Dyrektora) ma prawo żądać, by 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby czy kieszeni. 

c) nauczyciel zabezpiecza substancję, przekazuje funkcjonariuszowi policji, 

wyjaśnia w jaki sposób uczeń wszedł w posiadanie substancji. Całe zdarzenie 

należy udokumentować. 

d) pracownicy szkoły nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania ucznia, ani 

jego osobistych rzeczy – czynności tych może dokonać wyłącznie funkcjonariusz 

policji, 

e) Dyrektor, wychowawca lub specjalista niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa w szkole. 

§ 7 

Fałszerstwo 

1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

a) dokonywanie wpisów w dzienniku elektronicznym (wpisywanie, poprawianie, 

usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności), 

b) przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

c) podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, 

d) podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz ściąganie, 

e) inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach 

sportowych, wycieczce itp.). 

2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

 Dyrektor Szkoły  

 wychowawca klasy 
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 pedagog szkolny 

 psycholog 

 doradca zawodowy 

 nauczyciel przedmiotu 

 Zespół Wychowawczy. 

3. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

 powiadomienie rodziców ucznia, 

 spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów 

fałszerstwa, 

 podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 

4.  W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację  

i prośbę o interwencję  do policji. 

§ 8 

Kradzież i zniszczenia 

Postępowanie w przypadku kradzieży, zniszczenia mienia szkolnego lub 

prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez ucznia szkoły. 

W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się 

pracownik pedagogiczny,  któremu zgłoszono kradzież lub zniszczenie: 

 o fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor 

Szkoły, który wskazuje osobę prowadzącą wyjaśnianie, 

 Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych przez 

pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy, 

 w przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia ma wartość zgodną  

z  aktualnym stanem prawnym, sprawa zgłaszana jest policji, 

 za udowodnioną kradzież lub zniszczenie mienia przez ucznia odpowiadają jego 

rodzice, prawni opiekunowie i oni pokrywają koszty związane z odkupieniem lub 

naprawą mienia. 
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§ 9 

Inne czyny karalne 

1. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

 próba odizolowania i zabezpieczenia sprawcy; ustalanie okoliczności czynu  

i ewentualnych świadków zdarzenia, 

 powiadomienie policji (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), 

 powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy i wezwanie do szkoły, 

 zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji  

2. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

 udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej),  

 niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

 powiadomienie rodziców ucznia, 

 niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić 

bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp 

osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. 

§ 10 

Zagrożenie demoralizacją ucznia 

Wobec uczniów zagrożonych demoralizacją wychowawca klasy we 

współpracy ze specjalistą oraz z rodzicami ucznia wspólnie planują działania mające 

na celu zmianę jego postawy: 

 indywidualne rozmowy z uczniem, 

 rozmowy z uczniem w obecności rodzica, 

 kontrakt wychowawczy,  

 zajęcia wspierające, pomoc specjalistyczna. 
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W przypadku braku poprawy zachowania ucznia Dyrektor Szkoły zwraca się prośbą 

do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.: 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, 

 Komendy Powiatowej Policji – Wydziału Prewencji, 

 i innych w zależności od potrzeb.  

§ 11 

Nieobecność rodziców ucznia 

1. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać  ją Dyrekcji Szkoły. 

2. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do 

Komendy Powiatowej Policji lub Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

§ 12 

Próba samobójcza i samobójstwo ucznia 

Każdy pracownik Szkoły ma obowiązek reagowania w przypadku 

zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę 

samobójczą.  

1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia  

zachowaniami samobójczymi podejmowane są działania interwencyjne: 

 zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, 

 przekazanie informacji Dyrektorowi Szkoły, 

 powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie do osobistego odbioru dziecka, 

 pokierowanie rodziców wraz z dzieckiem do specjalisty w celu weryfikacji stanu 

psychicznego ucznia, 

 ustalenie z rodzicami ucznia zasad współpracy ze szkołą. 

2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą: 

   zapewnienie opieki i wezwanie odpowiednich służb, 

 przekazanie informacji Dyrektorowi Szkoły, 

  powiadomienie rodziców ucznia, 
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  ustalenie z rodzicami ucznia zasad współpracy ze szkołą. 

3. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa Dyrektor Szkoły informuje 

odpowiednie służby, rodziców ucznia oraz organ prowadzący i nadzorujący szkołę o 

zaistniałej sytuacji. 

4. Specjaliści oraz wychowawcy udzielają pomocy i wsparcia innym uczniom szkoły. 

§ 13 

Uczennica w ciąży 

1. Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: Dyrektor Szkoły, wychowawca 

klasowy, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami  przygotowują 

program pomocy niezbędnej do  uzyskania  sukcesu edukacyjnego. 

2. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy: 

 pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji 

pozaszkolnej uczennicy, 

 indywidualnych konsultacji przedmiotowych, 

 indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości, 

 dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie 

dogodnym dla uczennicy (nie później niż do 6 miesięcy od  pierwszego ustalonego 

terminu). 

4.W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy 

(m.in. współpraca  z MOPS/GOPS/PCPR i innymi , instytucjami wspierającymi pracę 

szkoły). 

§14 

Osoba obca na terenie szkoły 

Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły (każdy, kto 

nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą): 

 wyjaśnić cel pobytu na terenie szkoły,  

 bezpodstawne przebywanie na terenie szkoły skutkuje wyproszeniem, 



12 

 

 w przypadku zachowań agresywnych, bądź stwarzania zagrożenia dla osób 

przebywających w szkole, powiadamia się Dyrektora Szkoły, 

 Dyrektor Szkoły decyduje o wezwaniu służb mundurowych. 

§ 15 

Zagrożenie „bombowe” 

Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego" (przyjęcie zgłoszenia 

telefonicznego, znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, 

przedmiotu niewiadomego pochodzenia): 

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła 

przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może 

on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Dyrektora Szkoły. Postępowanie: 

 Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot. 

 Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! 

 Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję. 

 Do czasu przybycia policji akcją kieruje Dyrektor Szkoły. 

 Jeżeli zaistnieje taka konieczność Dyrektor zarządza ewakuację. 

 Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby 

pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie 

gazowe, pogotowie wodno - kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

 Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje policja. 

 Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

 Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to 

sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

 Nauczyciele z uczniami opuszczają klasę, udając się na wyznaczone miejsce. 

 Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz 

jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki  

i komórki organizacyjne policji. 

 

 

 



13 

 

§ 16 

Sprawy sporne i konflikty 

Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco: 

 konflikt pomiędzy uczniami w klasie, rozstrzyga wychowawca klasy.  

W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym  

i zamykającym konflikt,  proszeni są rodzice uczniów, 

 konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny, psycholog, 

doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach 

długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu proszeni są rodzice uczniów, 

 konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga Dyrektor  Szkoły wspólnie  

z specjalistą i wychowawcą klasy. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu,  

o udział w spotkaniu wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia, 

 konflikt między nauczycielami – rozstrzyga Dyrektor Szkoły,  

 konflikt między nauczycielem, a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga organ nadzorujący 

szkołę, 

 konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga Dyrektor Szkoły, 

przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego pracę szkoły. 

  Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego 

posiedzenie dotyczy. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, 

przechowywany u Dyrektora Szkoły. Stronom wymienionym przysługuje odwołanie. 

§ 17 

Podstawa prawna 

Strategie opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526), 

 Statut Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr. 67, poz. 

329 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) 

 Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 

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

U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 

179, poz. 1485) 

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

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późn. zm.) 

 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. 

poz. 532) 

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

w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr. 35, poz. 230 z późn. zm.) 
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