UCHWAŁA NR CXI/1049/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 1998 r.
w sprawie zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Miasta
Krakowa - wobec narastających zjawisk przemocy, agresji i przestępczości wśród
dzieci i młodzieży, stanowiących coraz poważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców Krakowa – uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do podjęcia
zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym
w szczególności do przeciwdziałania narastającej przemocy, agresji i zjawisk
patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
§ 2.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do zawarcia porozumienia
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie w sprawie zwiększenia kontroli
i nadzoru nad zachowaniem dzieci i młodzieży w miejscach publicznych szczególnie
w godzinach nocnych - od 23.00 do 6.00.
Działania prewencyjne winny obejmować kontrolowanie zwłaszcza okolic o szczególnym zagrożeniu przestępczością oraz dyskotek, lokali nocnych, obiektów sportowych,
szkół i osiedli peryferyjnych.
§ 3.
Zobowiązuje się Straż Miejską do reagowania na niewłaściwe zachowanie dzieci
i młodzieży w miejscach publicznych.
O faktach zachowań niezgodnych z prawem i patologicznych należy każdorazowo
informować rodziców lub opiekunów dziecka oraz szkołę.
§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do zainicjowania współpracy Komendy
Wojewódzkiej Policji ze Strażą Miejską w sprawie realizacji niniejszej uchwały
(zalecając pisemną formę porozumienia).
§ 5.
Zaleca się zawarcie porozumienia z Wojewodą Krakowskim i Kuratorem Oświaty
w sprawie realizacji niniejszej uchwały.
§ 6.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do wspierania dotychczasowych
inicjatyw i działań realizowanych przez różne organizacje i instytucje społecznowychowawcze na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży w naszym mieście.
W tym celu zaleca się zgromadzenie informacji o wszelkich tego typu
inicjatywach i udzielanie pomocy merytorycznej, prawnej i finansowej w ich realizacji.
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Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do realizacji długofalowego programu
działań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8.
W celu sukcesywnego rozwijania i konkretyzowania ww. programu, nadzoru nad
jego realizacją oraz koordynowania różnorodnych inicjatyw i działań zobowiązuje się
Zarząd Miasta Krakowa do powołania Zespołu Koordynacyjnego składającego się ze
specjalistów różnych instytucji, organizacji prawno-wychowawczych i opiekuńczych
m.in. policji, instytucji oświatowych, placówek służby zdrowia, pomocy społecznej,
sądów, kuratorów sądowych dla nieletnich, organizacji młodzieżowych, w tym
harcerstwa oraz mediów.
Zaleca się powierzenie kierowania tym zespołem jednemu z poniższych kandydatów:
- Dyrektor Samorządowego Ośrodka Psychologiczno- Pedagogicznego w Krakowie,
- Krakowski przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny,
- Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Nowej Hucie.
§ 9.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przedstawienia Radzie Miasta
Krakowa źródeł finansowania realizacji ww. programu w bieżącym roku oraz
planowania w budżetach lat następnych niezbędnych środków finansowych.
§ 10.
W celu udzielania bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej
rodzinom napotykającym na trudności wychowawcze zobowiązuje się Zarząd Miasta
Krakowa do stworzenia w oparciu o istniejące w Krakowie placówki tego typu systemu
poradnictwa wychowawczo-psychologicznego i interwencyjnego, określenie jego
zadań, zasięgu terytorialnego i kompetencji.
Zaleca się powierzenie funkcji koordynatora systemu jednej z placówek.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa i zobowiązuje się
go do składania Radzie Miasta Krakowa co 6 miesięcy sprawozdania z jej wykonania
na sesji Rady Miasta Krakowa.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr CXI/1049/98
Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1998 r.
PROGRAM DZIAŁAŃ
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ KRAKOWA
opracowany celem zapobiegania przestępczości i agresji dzieci i młodzieży.
I. Działania w stosunku do dzieci i młodzieży.
1. Zwiększenie wymagań w zakresie dyscypliny dzieci i młodzieży w szkołach,
placówkach wychowawczych i miejscach publicznych - zobowiązanie dyrektorów
placówek oświatowych i rad pedagogicznych do ewentualnej korekty regulaminów
porządkowych pod tym kątem i bezwzględnego przestrzegania ich postanowień.
Zaostrzenie środków dyscyplinarnych w stosunku do uczniów i wychowanków
notorycznie przekraczających przepisy regulaminowe.
Zobowiązanie dyrektorów szkół do przedstawiania władzom szkolnym działań
wychowawczych zapobiegających demoralizacji uczniów. Uwzględnianie tych
informacji w rankingach szkół oraz w informatorach dla rodziców wybierających
szkołę dla dziecka.
2. Upowszechnienie zasady informowania przez policję i straż miejską szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych o negatywnym zachowaniu się uczniów w miejscach
publicznych. Zobowiązanie placówek oświatowo-wychowawczych do reagowania
na powyższe informacje poprzez stosowanie w takich wypadkach odpowiednich
środków pedagogicznych i regulaminowych.
3. Konsekwentne i skuteczne kontrolowanie przez szkoły frekwencji uczniów celem
likwidowania wagarowania.
4. Stały nadzór i kontrola prewencyjna przez policję i straż miejską rozpoznanych
środowisk młodocianych przestępców, dzieci i młodzieży zdemoralizowanej
i patologicznej oraz podejmowanie szybkich i skutecznych działań profilaktycznoprawnych.
5. Przekazanie do dyspozycji dzielnic odpowiednich środków z przeznaczeniem na
zawarcie umów z policją w celu stałego patrolowania osiedli, w tym w szczególności
osiedli peryferyjnych.
II. Zwiększenie odpowiedzialności rodziców za wychowanie swych dzieci
oraz pomoc dla rodzin.
1. Zainicjowanie i prowadzenie stałej informacyjno – edukacyjnej akcji medialnej dla
rodziców. W porozumieniu z redakcjami mediów krakowskich opracować
i realizować systematyczne programy edukacyjne na temat zasad wychowania,
zjawisk patologicznych, sposobów zapobiegania przestępczości itp. Eksponowanie
w mediach pozytywnych przykładów wychowawczych, inicjowanie konkursów,
spotkań, seminariów na temat wzorców dobrego wychowania.
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2. Przyjęcie zasady, że wszystkie placówki oświatowe prowadzą systematyczne,
planowe spotkania z rodzicami, poświęcone zapoznawaniu z zasadami i metodami
wychowania w rodzinie, współdziałaniu ze szkołą oraz trudnościom i zagrożeniom
wychowawczym.
3. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności rodziców za postępowanie swych dzieci,
egzekwowanie od rodziców środków finansowych za zniszczenia i szkody uczynione
przez dziecko w mieniu komunalnym.
4. Udzielenie rodzinom napotykającym na trudności wychowawcze pomocy
pedagogiczno-psychologicznej, prawnej i materialnej, przez odpowiednie placówki
poradnictwa wychowawczo-psychologicznego i ośrodki pomocy społecznej.
Stworzenie w tym celu w oparciu o istniejące w Krakowie tego typu placówki
systemu poradnictwa i pomocy wychowawczej z określeniem jego zadań i zasięgu
terytorialno-kompetencyjnego. Rozpropagowanie informacji o możliwościach
korzystania z bezpłatnych porad w tych placówkach.
III. Rozszerzenie działalności wychowawczej szkół
i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz kulturalnych.
1. Upowszechniać i realizować zasadę, że szkoła obok celów dydaktycznych realizuje
cele wychowawcze i wspólnie z rodzicami odpowiada za wychowanie swoich
uczniów.
2. Podnieść zdecydowanie rangę w systemie szkolnym wychowawcy klasy. Należy
w związku z tym doceniać przez władzę oświatową tę grupę nauczycieli, szerzej
stosować nagrody, dodatki motywacyjne, popularyzować sylwetki nauczycieli
wychowawców i ich osiągnięcia w mediach, na zebraniach rodziców itp.
Podwyższyć co najmniej dwukrotnie dodatki dla nauczycieli za pełnienie funkcji
wychowawcy klasy.
3. Rozszerzać we wszystkich szkołach zajęcia pozalekcyjne, tzn. koła zainteresowań
i przedmiotowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe, zajęcia artystyczne, teatralne
i muzyczne.
Wprowadzić zasadę, że każda szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne w wymiarze co
najmniej 2 godziny na każdy oddział.
4. Przeznaczenie kwoty w wysokości co najmniej 10 zł na ucznia rocznie z puli
środków funduszu przeciwalkoholowego dla każdej szkoły celem organizowania
zajęć zapobiegających uzależnieniom.
5. Należy udostępnić dzieciom i młodzieży boiska szkolne i sale gimnastyczne w czasie
pozalekcyjnym. W tym celu konieczne jest zorganizowanie odpowiedniej opieki
merytorycznej i wychowawczej poprzez dodatkowe zatrudnianie nauczycieli instruktorów WF.
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6. Samorządowe władze oświatowe w porozumieniu z kuratorem oświaty, uczelniami
zorganizują szkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie problemów
wychowawczych. W szczególności konieczne jest zapoznanie nauczycieli z nowymi
zagrożeniami dzieci i młodzieży (patologie, alkoholizm, narkomania, demoralizacja,
przyczyny agresji i brutalności) oraz metodami i formami ograniczania tych zjawisk.
7. Należy rozszerzyć zasięg pomocy materialnej i dożywiania w szkołach dzieci
i młodzieży z rodzin biednych, przestrzegając zasady, iż ten fakt nie może być
powodem do poczucia upokorzenia, czy przykrych przeżyć emocjonalnych. W tym
celu należy zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie gminy.
IV. Tworzenie możliwości kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu
dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.
1. Tworzenie w poszczególnych osiedlach i rejonach miasta świetlic środowiskowych,
klubów młodzieżowych, placów zabaw, domów kultury.
2. Wspieranie finansowe i lokalowe organizacji społeczno-wychowawczych
i kościelnych prowadzących placówki kulturalno-wychowawcze dla dzieci
i młodzieży. Szczególne wsparcie i wszechstronną pomoc winno otrzymać od władz
miasta harcerstwo.
3. W celu sukcesywnego realizowania tego zadania należy opracować mapkę
najpilniejszych potrzeb w tym zakresie i plan ich zaspokajania. W trybie pilnym
uruchomić ww. placówki w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością dzieci
i młodzieży.
4. Powołanie na terenie Krakowa eksperymentalnie w najbardziej zagrożonych
osiedlach i grupach dzieci i młodzieży (np. wśród kibiców sportowych ) tzw.
organizatorów wychowania środowiskowego.
5. Zachęcenie placówek kultury do podejmowania różnorodnych działań kulturalnoartystycznych na rzecz dzieci i młodzieży. W szczególności chodzi o rozwijanie
aktywności kulturalnej, budzenie wrażliwości, uczenie nawyków kulturalnego
zachowania się itp. (przykład Teatru Ludowego, Filharmonii).
Przekazanie dzielnicom określonych środków (z puli festiwali i ogólnokrakowskich
imprez kulturalnych ) w celu organizowania masowych imprez kulturalnych dla
dzieci i młodzieży.
6. Zobowiązanie klubów sportowych korzystających z dotacji Gminy do udostępniania
dzieciom i młodzieży boisk i urządzeń sportowych oraz organizowania dla nich
masowych imprez i zawodów sportowo rekreacyjnych.

