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Odpowiadając na interpelacje grupy radnych z dnia 18 stycznia 2019 r., uprzejmie
wyjaśniam, co następuje:
Na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, szkoty realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Inicjatywa opracowania projektu tegoż programu, na zasadzie ogólnego
domniemania kompetencji kierowniczych w szkole (placówce), przypisana jest dyrektorowi
szkoły (placówki), za czym zresztą przemawia treść art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy,
przypisująca właśnie temu organowi funkcję opieki nad uczniami oraz stwarzania
warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne. W szkołach publicznych prowadzonych przez j.s.t. projekt programu
wychowawczo-profilaktycznego powinien zostać przekazany do uchwalenia przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 2 pkt 1).
Kwestię odpowiedzialności i zadań organu prowadzącego reguluje przepis art. 10
ust 1 ustawy. Zadania organu prowadzącego co do zasady nie obejmują sfery
bezpośredniej realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych jak i wychowawczych.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego dostrzegając pojawiające się nowe zagrożenia od kilku lat realizuje
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego „Bezpieczne Miasto."
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W ramach tego programu w roku 2018 przeprowadzono szereg działań we
współpracy ze szkołami, m.in.:
- przeciwdziałanie patologiom wynikającym z uzależnień —824 uczniów,
- doskonalenie i wyrabianie umiejętności wychowawczych rodziców — 132 uczestników,
- akcje z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, przeciwalkoholowej i demoralizacji
nieletnich prowadzone w szkołach w formie pogadanek, prelekcji i spotkań
w piotrkowskich szkołach z uczniami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami — 339
spotkań, w których wzięło udział około 10 000 osób,
akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczny Internet", w ramach której przeprowadzono
szkolenie, w którym uczestniczyło 576 uczniów i wielu nauczycieli,
- akcję pod nazwą „Edukacja Filmowa — potrafię żyć inaczej". Filmy uwzględniały
problematykę agresji, narkomanii, dopalaczy, alkoholizmu, nikotynizmu, przemocy, braku
poszanowania jednostki, tolerancji, odrzucenia przez grupę, ostracyzmu,
odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, życiowych wyborów u progu dorosłości.
Filmy były dostosowane do wieku i percepcji dzieci, każdy seans był poprzedzony 10-20
minutową prelekcją związaną tematycznie z problemem i tematem filmu. W akcji wzięło
udział 4351 uczniów,
akcję pod nazwą „Widzę-Reaguję," której celem była aktywizacja dzieci i młodzieży,
nauczycieli i rodziców do reakcji na zjawiska patologiczne. Wprowadzono zasadę zero
tolerancji dla zjawisk patologicznych z położeniem nacisku na anonimowość
i nietolerowanie najmniejszych przejawów patologii.
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