
Przez cały rok szkolny Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej współpracuje z licznymi 

instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie naszych uczniów w obszarze zdrowia, 

bezpieczeństwa i rozwoju.  

Praca Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie  Śląskiej  opiera się m.in.  na współpracy z wieloma 

instytucjami. Należą do nich: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej. Współpraca ma na celu 

wsparcie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez diagnozę( psychologiczną, pedagogiczną, 

logopedyczną) oraz orzecznictwo. Na podstawie wydawanych przez poradnię orzeczeń  

o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu 

potrzebne do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na bieżąco konsultowane jest z poradnią 

dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych 

uczniów. 

Policja. W ramach współpracy naszej szkoły z Policją organizuje się: spotkania tematyczne 

młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich  

za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości  

oraz na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

zagrożeń. Na bieżąco przekazuje się informacje funkcjonariuszom Policji o zdarzeniach  

na terenie szkoły mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia  

i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży. W razie potrzeby 

udzielana jest przez Policję pomoc w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

Sąd Rejonowy Wydział  Rodzinny i Nieletnich oraz Kuratorska Służba Sądowa. 
Działania podejmowane przez szkołę w ramach współpracy z tymi instytucjami polegają  

na realizacji zadań wychowawczych związanych z wykonywaniem orzeczeń,  zarządzeń  

i poleceń sądu. Do powszechnych praktyk w ramach współpracy szkoły z pracownikami  

ww. instytucji należą regularne spotkania, których celem jest wymiana informacji na temat 

uczniów objętych  nadzorem oraz ustalenie spójnych oddziaływań wychowawczych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Stały 

kontakt z instytucjami sprzyja wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej,  

wychowawczej  i materialnej uczniów i ich rodzin, co umożliwia objęcie uczniów 

kompleksową pomocą oraz dostosowanie właściwych oddziaływań do potrzeb naszych 

uczniów. Regularne spotkania z przedstawicielami tych instytucji odbywają się w formie 

zespołów interdyscyplinarnych lub spotkań indywidualnych. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. Współpraca instytucji ze szkolą 

obejmuje uczniów oraz ich członków ich rodzin będących w kryzysie. W razie zaistniałej 

sytuacji trudnej podejmowane są działania interwencyjne, udzielane jest wsparcie w 

szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.  



Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna. Współpraca w zakresie realizacji programów 

profilaktycznych i promujących zdrowie  kierowanych do uczniów oraz członków ich 

rodzin, polegająca na korzystaniu z poradnictwa metodycznego i wypożyczaniu na potrzeby 

prowadzonych działań edukacyjnych pomocy poglądowych, niezbędnych w realizacji zadań z 

zakresu edukacji profilaktycznej i prozdrowotnej na terenie szkoły (plakaty, filmy 

edukacyjne, ulotki, prezentacje) oraz na dofinansowaniu projektów profilaktyczno – 

edukacyjnych.  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są działania 

wychowawcze  o profilu antyalkoholowym. Udzielane jest wsparcie przy tworzeniu 

dokumentacji wymaganej do rozpoczęcia procedury skierowania na przymusowe leczenie 

uzależnienia. Informuje się również członków rodzin naszych uczniów, u których ten problem 

występuje  

o możliwości skorzystania z różnych form terapii i uczestniczenia w mityngach Ruchu 

Anonimowych Alkoholików. 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Nasza szkoła w ramach realizacji 

własnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest wspierana przez PTZN. 

Pracownicy przeprowadzają zajęcia z zakresu wczesnej interwencji dla młodych osób 

sięgających po narkotyki. Konsultowane są również indywidualne przypadki uczniów, który 

podjęli próbę eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, w tym narkotyki, 

dopalacze. 

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Współpraca z OPILU 

podejmowana jest w zakresie udzielania pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem  

lub uzależnionych.  Konsultowane są i kierowane do placówki osoby, u których rozpoznano  

i zdiagnozowano uzależnienia behawioralne oraz od alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

w tym dopalaczy. W szkole prowadzone są również na bieżąco obserwacje diagnozujące 

uczniów, konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, pozwalające na wczesną interwencję 

w tym zakresie. 

Poradnie Zdrowia Psychicznego, pielęgniarka medycyny szkolnej. Współpraca  

z placówkami medycznymi oraz pracownikami służby zdrowia polega na organizowaniu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej dla młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym  

i obowiązkiem nauki. W sytuacji zaobserwowanych problemów zdrowotnych uczniów szkoła 

podejmuje działania informacyjne i edukacyjne  wobec rodziców i uczniów, u których 

zdiagnozowano daną dolegliwość. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Współpraca placówki podczas trwania 

pandemii COVID – 19 polega na stosowaniu Procedur bezpieczeństwa mających na celu 

zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, śledzeniu i stosowaniu się do wytycznych 

Głównego  Inspektora  Sanitarnego. Współpraca przebiega również w postaci organizowania 



zajęć dla młodzieży z zakresu profilaktyki HIV, palenia papierosów, walki z nałogami, 

profilaktyki raka szyjki macicy oraz propagujących zdrowy styl życia. Udział w zajęciach ma 

pozytywny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów i ich rodziców 

oraz opiekunów. 

Nie sposób sobie wyobrazić codziennego funkcjonowania szkoły w całkowitej izolacji od 

różnorodnych instytucji organizacji działających w jej środowisku lokalnym. Wiążą  

ją z nimi liczne więzi wynikające z regulacji prawnych, uwarunkowań ekonomicznych, 

pragmatyki codziennego działania czy też z tradycji i zwyczajów obowiązujących  

w społeczności lokalnej, w której nasza szkoła funkcjonuje.  

 


