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WSTĘP
Integralny rozwój młodego człowieka uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Jednym
z ważniejszych jest wpływ środowiska społecznego, w którym dziecko funkcjonuje. Obok
domu rodzinnego znaczącym środowiskiem jest szkoła, bowiem tu uczeń spędza znaczną część
dnia. Tak więc obowiązkiem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków

i takie

oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne, aby wpływać na pozytywne zmiany
w zachowaniu młodego człowieka i wspomagać jego rozwój osobowy.
Kształcenie, wychowanie i opieka to podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem szkoły
jako instytucji oświatowo – wychowawczej oraz nadrzędne cele jej pracy. Wychowanie to
wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Wychowanie jest procesem, który odbywa się
w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży
do wartości.
Według prof. Z.B. Gasia profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki
wychowania i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania: wspomaganie
człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu; ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają
prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia; inicjowanie i wzmacnianie czynników
chroniących, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnego
zjawiska, w konkretnej społeczności, np. szkolnej.
Tym co łączy wychowanie i profilaktykę jest aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których
są prowadzone działania. Wartości to cele ludzkich dążeń a normy to powinności, nakazy
i zakazy.
Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły ma pomóc w przezwyciężaniu
istniejących – zdiagnozowanych już problemów, a także problemów rodzących się, oraz
zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, czyli zjawiskom odbiegającym od
przyjętych norm.
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1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.



Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)



Karta Nauczyciela



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach, placówkach



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84,
poz. 763).



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 124
oraz z 2015r, poz. 28 i 875)



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia
20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)

19. Ustawa o zmianie ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13
lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842)


Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkól z policją w sytuacjach
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

w szczególności

narkomanią, alkoholizmem i prostytucją (jeden z modułów Krajowego Programu
zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczością wśród Dzieci
i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004r.)


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535)
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Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55)



Statut Szkoły
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2. DIAGNOZA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO
Przy konstruowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły wzięto pod uwagę
wieloletnie

obserwacje

uczniów,

prowadzone

przez

nauczycieli

i

pracowników

niepedagogicznych szkoły oraz zdiagnozowaną sytuację wychowawczą w szkole. Zwrócono
uwagę na najczęściej pojawiające się problemy wychowawcze, sytuację ekonomiczną rodzin
uczniów naszej szkoły potrzeby i możliwości uczniów oraz zasoby szkoły.
Diagnozy sytuacji wychowawczej środowiska szkoły dokonano na podstawie badań
ankietowych, ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki, sprawozdań pedagogów szkolnych
oraz

ewaluacji

programów

wychowawczych

klas

na

koniec

roku

szkolnego.

Zebrane informacje pozwoliły na dokonanie diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole,
określenie oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców odnośnie sytuacji problemowych, które
należy szczególnie uwzględnić w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
Ewaluacja szkolnego Programu Profilaktyki wykazała, iż
- nastąpił wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole u uczniów gimnazjum
- uczniowie zauważają, że spada liczba ofiar przemocy w szkole
- wg. rodziców liczba ofiar przemocy w szkole rośnie
- wg. rodziców i uczniów do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi na przerwach
- dużym problemem dla uczniów i rodziców liceum jest nagminne palenie papierosów na ternie
szkoły
- wśród uczniów gimnazjum największym problemem jest wyśmiewanie, poniżanie przez
rówieśników
- młodzież wskazuje, ze główną przyczyna sięgania po środki odurzające jest: ciekawość, dobra
zabawa, odreagowywanie problemów rodzinnych i stresów a w liceum dodatkowo samotność.
- uczniowie najczęściej po pomoc zwracają się do rodziców i do osób spoza szkoły.
- rodzice zgłaszają problem do wychowawcy i pedagoga
- Badana populacja deklaruje, że otrzymuje stosowną pomoc w szkole
- Uczniowie są samokrytyczni, przyznają się do używania wulgaryzmów, picia alkoholu,
palenia papierosów, rodzice tych problemów nie zauważają u swoich dzieci.
Główne

problemy

wychowawcze

zauważane

przez

pedagogów

szkolnych

to:

- niska frekwencja na zajęciach,
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- wzrastające liczba uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi,
- niepokojąca ilość uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- wzrost liczby rodzin objętych Procedurą Niebieskiej Karty ( przemoc i agresja w domu)
- utrzymując się duża liczba uczniów wywodzących się z rodzin mobilnych zawodowo ( praca
rodziców za granicą)
- duża liczba maturzystów podejmujących pracę, co w konsekwencji powoduje opuszczanie
lekcji
- wzrost liczby rodzin rozbitych
- pojawiające się przypadki cyberprzemocy
Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkoły pokazała, że zarówno nauczyciele jak
i rodzice i uczniowie są zgodni co do celu szkolnych działań wychowawczych. Szkoła powinna
przygotowywać głównie do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu, do rozumienia świata
i ludzi oraz do roli obywatela i członka społeczności lokalnej.
Ponadto wg. nauczycieli działalność wychowawcza szkoły powinna skupiać się na:


rozwoju uczniów,



kształtowaniu postaw uczniów,



kształtowaniu umiejętność współpracy,



wyrabianiu poczucia odpowiedzialności,



ocenie własnej wartości uczniów,



angażowaniu rodziców w proces wychowawczy,

Rodzice postulują skupienie działalności wychowawczej na:


przygotowaniu do dorosłego życia,



nauce radzenia sobie w życiu z trudnymi sytuacjami ,



wdrażaniu do samodzielności,



kształtowaniu poczucia odpowiedzialności ,



ponoszeniu konsekwencji za swoje czyny,



wyrabianiu tolerancji i szacunku do innych,



motywowaniu do uczęszczania do szkoły i wysiłku intelektualnego,

Problemy wychowawcze zauważane przez młodzież licealną to:


niski poziom nauczania,



niski poziom wiedzy uczniów,



niektórzy nauczyciele nie potrafią tłumaczyć w zrozumiały sposób,
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niektórzy uczniowie znęcają się nad innymi,



uczniowie palą papierosy w toalecie,



uczniowie używają wulgaryzmów,



brak indywidualnego podejścia do ucznia,



brak szczerych rozmów o problemach ucznia,



nauczyciele nie przykładają się do pracy, nie interesują się uczniami,

Problemy wychowawcze zauważane przez młodzież gimnazjalną to:


postępowanie nauczycieli (złe traktowanie uczniów przez nauczyciel, brak posłuchu
nauczycieli u uczniów, brak zainteresowania uczniami, brak rozmów i więzi nauczycieli
z uczniem, brak szacunku ze strony nauczycieli wobec uczniów



Zachowanie uczniów (wulgaryzmy, złe zachowanie uczniów, agresja uczniów,
odrzucenie przez rówieśników, wyśmiewanie się z innych).

Wyniki diagnozy ukazały podejmowane w szkole działania wychowawcze, do których
zaliczamy:


pogadanki na lekcji,



zgłaszanie spraw do pedagoga szkolnego,



rozmowy indywidualne z uczniem,



kontakty i spotkania z rodzicami,



spotkania ze specjalistami ( psycholog, policjant),



udział w programach, kampaniach profilaktycznych,



wplatanie zagadnień wychowawczych na zajęciach przedmiotowych, omawianie ich,



rozmowy z dyrekcją szkoły,



współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę,

Mimo szerokiego wachlarza oddziaływań wychowawczych uczniowie naszej szkoły krytycznie
odnoszą się do skuteczności tych zabiegów. Duża liczba badanych uczniów wskazuje na mały
wpływ lub brak wpływu działań wychowawczych na zmianę ich zachowań.
Głównymi przyczynami problemów wychowawczych wg. uczniów są:


brak motywacji do nauki,



problemy emocjonalne i zdrowotne,



trudna sytuacja rodzinna,



trudności w nauce,
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Przeważająca większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie i dobrze. Wpływają na to
m. in. uczniowie, nauczyciele, atmosfera w szkole
W diagnozie środowiska wychowawczego nie sposób pominąć specyfiki szkoły. Naszą szkołę
tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy obsługi. W szkole naszej zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, z różnym stażem. Kadrę kierowniczą
i pedagogiczną tworzą: dyrektor szkoły, dwóch wicedyrektorów, dwóch pedagogów szkolnych,
doradca zawodowych oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Ponadto całokształt
funkcjonowania naszej szkoły dopełniają pracownicy administracji i obsługi.
Oprócz nauki – oferujemy naszym uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i zdolności w kołach zainteresowań, pracy w Samorządzie Uczniowskim, Parlamencie
Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz organizujemy imprezy szkolne i
pozaszkolne. Zachęcamy do reprezentowania naszej szkoły w wielu dziedzinach, zarówno na
polu naukowym, jak i sportowym, a także kulturalnym. Jesteśmy dumni z wszelkich osiągnięć
naszych uczniów i absolwentów. Szkoła permanentnie dostosowuje się do zmieniającej się
rzeczywistości, co widoczne jest w modyfikowaniu oferty edukacyjnej.
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3. NACZELNE WARTOŚCI W ODDZIAŁYWANIU WYCHOWAWCZYM
Niezmiernie istotnym czynnikiem warunkującym skuteczne i owocne oddziaływania
wychowawcze szkoły jest uwzględnienie określonego – akceptowanego przez wszystkie
podmioty – systemu wartości. W związku z tym dokonano diagnozy preferowanych wartości
przez wszystkie podmioty biorące udział w oddziaływaniach wychowawczych. Na podstawie
analizy przeprowadzonej ankiety powstał swoisty zbiór wartości, którymi kieruje się
społeczność szkolna podczas wypełniania zadań statutowych.
Społeczność szkolna preferuje następujące wartości:
1. Wykształcenie
2. Szacunek wobec drugiego człowieka
3. Uczciwość
4. Odpowiedzialność
5.

Mądrość

6. Przyjaźń
7. Praca
8. Patriotyzm
9. Rodzina
10. Prestiż, szacunek innych
11. Bycie pomocnym
W związku z powyższym – w szkole podejmuje się działania na rzecz wszechstronnego
rozwoju intelektualnego i społecznego

młodzieży, kształtowania szacunku dla ludzkiej

godności oraz przekazywania preferowanych wartości.
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4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Nasz absolwent:
Troszczy się o siebie:


Dba o swój rozwój intelektualny, fizyczny, psychiczny, duchowy i zawodowy.



Dąży do poznawania samego siebie, poprzez zrozumienie swoich uczuć, emocji
i potrzeb.



Potrafi dostrzec niebezpieczeństwa nałogów, ustrzec się przed ich zgubnym wpływem.



Potrafi dbać się o swoje zdrowie poprzez: pozytywne myślenie, higieniczne nawyki
(ruch, odżywianie, higiena osobista), unikanie nałogów, zachowania asertywne.



Potrafi rozpoznać swoje predyspozycje, zdolności i zainteresowania.

Jest odpowiedzialny:


Dba o swój rozwój, rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia.



Zna swoje możliwości, ograniczenia, swoje słabe i mocne strony.



Umie podejmować decyzje.



Przewiduje skutki swoich decyzji.



zna normy właściwego, kulturalnego zachowania się i według nich postępuje.



wytrwale dąży do realizacji założonych celów.

Jest otwarty na świat i ludzi:


Jest komunikatywny, skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach.



Wyraża życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych.



Umie komunikować się w językach obcych.



Otwiera się na nowe poglądy, poszerza wiedzę.



Jest ciekawy świata, w sposób odpowiedzialny korzysta z jego zasobów.

Jest prawym obywatelem:


W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec innych, dostrzega i szanuje ich
wysiłek i pracę.



Jest empatyczny w stosunku do innych.



Wyraża niezgodę na wszelką przemoc i reaguje na nią.



Wrażliwy na cierpienia ludzi i zwierząt.



Jest przygotowany do współdziałania w grupie, zarówno rówieśniczej, jak i społecznej.
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Szanuje tradycje, historię narodu i regionu, z którego pochodzi.



Czuje się pewnie w pełnieniu ról społecznych.



Jest zaangażowany w pracę na rzecz środowiska lokalnego.



Reaguje na zło, niesprawiedliwość.



Potrafił wybrać właściwy dla siebie kierunek dalszego kształcenia oraz radzić sobie na
rynku pracy.



Jest

przygotowany

do

dorosłego

życia

i

konstruktywnego

rozwiązywania

pojawiających się problemów.


Posiada ukształtowany system wartości, ważne dla niego jest: dobre wykształcenie,
szacunek wobec drugiego człowieka, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość, przyjaźń,
praca, patriotyzm, rodzina, bycie pomocnym, tradycja.

Dba o środowisko:


Potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać ze środowiska naturalnego.



Dba o czystość środowiska naturalnego.
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5. MISJA I WIZJA SZKOŁY
Misja szkoły
Wspólne działanie wszystkich z uczniami i dla ucznia czyli zapewnienie bezpieczeństwa,
przyjaźni i partnerstwa, wspólne i twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszanowanie
wartości moralnych, rozwijanie zainteresowań.
Wizja szkoły
1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla
obywatela Europy.
2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim
poziomie jakości.
3. Kadra szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się
dokształcają i doskonalą.
4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi
organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
5. Szkoła włącza w swoją działalność rodziców uczniów.
6. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
SZKOŁY


Szkoła realizuje Program Wychowawczo – Profilaktyczny dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.



Działalność wychowawczo – profilaktyczna szkoły polega na wspomaganiu ucznia
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze:
1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowań prozdrowotnych,
2. psychicznej – rozumianej jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie
i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucie siły, chęci do życia i witalności.
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3. społecznej – rozumianej jako konstruktywne pełnienie ról społecznych,
4. duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.


Punktem wyjścia są wartości preferowane przez społeczność szkolną.



Realizując Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły zwraca się uwagę na
kształtowanie postawy obywatelskiej oraz patriotyzmu u uczniów poprzez
podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej,
formami upamiętniania postaci wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami
narodowymi i symbolami państwowymi.



Działalność wychowawczo – profilaktyczna naszej szkoły jest jednolitym,
zintegrowanym z nauczaniem procesem realizowanym przez wszystkich nauczycieli za
pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy
z rodzicami i środowiskiem lokalnym.



Program Wychowawczo – Profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej
dla dyrektora szkoły, wychowawców klas i nauczycieli, pedagoga szkolnego, doradcy
zawodowego, Samorządu Uczniowskiego, Parlamentu Uczniowskiego, Szkolnego
Klubu Wolontariatu pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji
wspomagających pracę szkoły.



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły został opracowany na podstawie
diagnozy środowiska wychowawczego szkoły, analizy jego problemów i potrzeb oraz
oceny możliwości szkoły i nauczycieli.



Wychowawcy klas zobowiązani są do opracowywania Planów Wychowawczych klas
w oparciu o kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym
oraz priorytety zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
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7. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY
Cel główny:
Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,
duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży

Cele szczegółowe:


Kształtowanie dojrzałej i aktywnej postawy życiowej.



Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.



Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.



Formowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli
szkolnych, lokalnych i narodowych.



Budowanie postawy tolerancji wobec odmiennych poglądów.



Kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez rozpoznawanie i
rozwój

zainteresowań,

zdolności,

talentów

oraz

kształtowanie

postawy

odpowiedzialności za własne decyzje.


Kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.



Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia.



Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień
i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym
zagrożeniom.



Kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami.



Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.



Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.



Podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa.



Propagowanie modelu wartości ustalonego w szkole.



Zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych.
opiekuńczych, kulturalnych i sportowych.



Motywowanie do wysiłku intelektualnego.



Kładzenie nacisku na dbałość o wysoką kulturę osobistą.
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Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych
celów.



Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.



Kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych.



Pobudzanie zaangażowania w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.



Indywidualizacja

procesu

dydaktyczno-wychowawczego

ze

szczególnym

uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży
uzdolnionej.


Włączanie młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych w życie
społeczności uczniowskiej,
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8. PRIORYTETY PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY
Priorytety pracy wychowawczej określono na podstawie diagnozy sytuacji wychowawczej
uczniów. W pracy wychowawczo – profilaktycznej szczególny nacisk jest kładziony na
następujące zagadnienia:


Właściwa realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów



Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego



Przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu



Przygotowanie uczniów do dorosłego życia ( rozumienia świata i ludzi)



Edukacja prozdrowotna i profilaktyka zachowań ryzykownych



Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych



Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów



Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,



Rozpoznawanie

przyczyn

niepowodzeń

funkcjonowaniu

uczniów,

w

tym

edukacyjnych

barier

i

lub

ograniczeń

trudności

w

utrudniających

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły.


Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczeń – nauczyciel



Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiejo
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ZADANIA

9.

REALIZATORÓW

PROGRAMU

WYCHOWAWCZO

–

PROFILAKTYCZNEGO
Realizatorami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły są wszyscy pracownicy
pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły, organizacje uczniowskie, rodzice a także podmioty
wspierające szkołę w prowadzeniu działań opiekuńczo – wychowawczych, m. in, Urząd
Miasta Włocławek, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, placówki doskonalenia
nauczycieli, podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
Policją, Sąd oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa
obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury
fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom
społecznym, promocji i organizacji wolontariatu.
Dyrekcja szkoły:


nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczo – profilaktyczną w szkole ,



stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczo – profilaktycznego w szkole,



dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,



organizuje

współpracę

między

podmiotami

wychowawczymi

w

szkole:

radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim, parlamentem
uczniowskim, radą rodziców,


współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie
uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń-rodzic,



współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej,



współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Wychowawcy klas:


opracowują i realizują plan wychowawczy klasy zgodnie z treściami ujętymi w
Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły,



prowadzą działania wspomagające wszechstronny rozwój ucznia,
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ukierunkowują zachowania uczniów i korygują przejawy niewłaściwych zachowań,



prowadzą działania integrujące zespół klasowy,



dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,



poświęcają uczniom swój czas, uwagę i wspierają ich w przeżywanych kłopotach,



współdziałają ze wszystkimi nauczycielami i koordynują ich działania wychowawcze,



utrzymują ścisłą współpracę z rodzicami, wspierają ich w procesie wychowawczym
oraz w budowaniu postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia,



aktywizują rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą,



wspólnie z rodzicami i uczniami tworzą Plan Pracy Wychowawczej klasy,



dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,



podejmują działania w przypadkach przemocy wobec uczniów, zaniedbań
opiekuńczych czy ujawnionych nałogów,



wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,



nadzorują realizację obowiązku nauki /obowiązku szkolnego,



zapoznają uczniów i ich rodziców ze wszelkimi dokumentami regulującymi pracę
szkoły,



współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, doradcą zawodowym,



współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią
psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

Nauczyciele zajęć edukacyjnych:


realizują treści programowe zgodne ze specyfiką zajęć, służące realizacji celów
wychowawczych i profilaktycznych,



kształtują umiejętności i postawy, zgodne z założeniami Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły,



rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów;



rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów,



określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
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podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w
celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania w szkole,



przygotowują uroczystości, zawody, konkursy,



prowadzą konsultacje dla uczniów i dla rodziców,

udzielają uczniom pomocy

w przygotowaniu się do sprawdzianów, konkursów przedmiotowych, egzaminów
maturalnych i gimnazjalnych, itp.,


indywidualizują metody nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności
w nauce,



współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym,



Informują wychowawcę klasy o wszelkich zaobserwowanych problemach uczniów,
zarówno w zakresie postępów w nauce, jak i w zachowaniu,



jako

członkowie

Rady Pedagogicznej

opracowują

i

zatwierdzają

Program

Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, oraz uczestniczą w jego realizacji i ewaluacji.

Pedagodzy szkolni:


prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,


diagnozują sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły,



udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,



podejmują działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży,



minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz
inicjują różne formy pomocy w szkolnym,



inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
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udzielają pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,



wspierają nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,


prowadzą konsultacje i rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami,
wychowawcami i rodzicami,



współpracują z instytucjami wspierającym wychowawcza funkcję szkoły ( np. Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Sądem)

Doradca zawodowy:


gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe,



udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,



prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej,



koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,



wspiera w działaniach doradczych rodziców

poprzez organizację spotkań

psychoedukacyjnych i informacyjnych oraz udzielanie porad i udostępnianie
informacji,


współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości
działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Samorząd Uczniowski:


reprezentuje społeczność uczniowską,



współpracuje z nauczycielami w zakresie diagnozy obszarów problemowych
w szkole (przeprowadzanie sondaży, ankiet),



może przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,



występuje w sprawach uczniów,



uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań,
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opracowuje plan pracy na dany rok szkolny,



broni praw i godności uczniów pomaga w rozwiązywaniu ich problemów.,



organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne,



podejmuje akcje charytatywne na rzecz potrzebujących,



współpracuje ze Szkolnym Klub Wolontariatu,



udziela się czynnie podczas promocji szkoły w środowisku.

8. Parlament Uczniowski:


współpracuje z samorządem uczniowskim,



występuje z własnymi inicjatywami dotyczącymi wyglądu i pracy szkoły



powołuje Rzecznika Praw Ucznia i za jego pośrednictwem broni praw uczniów,
mediuje w ich sprawach.

9. Pracownicy niepedagogiczni


wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych poprzez reagowanie
na przejawy negatywnych zachowań uczniów,



informują wychowawcę klasy bądź pedagoga szkolnego o przejawach negatywnego
zachowania uczniów,



wyrażają swoją opinię na temat zachowań uczniów,



systematycznie kontrolują pod względem bhp miejsca w którym przebywają uczniowie,



decydują o wpuszczaniu lub wypuszczaniu z budynku szkoły osób postronnych celem
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz
innymi patologiami społecznymi.

Rodzice:


współtworzą z wychowawcami klas plan wychowawczy klasy na dany rok szkolny,



aktywnie angażują się w realizację Programu Wychowawczego – Profilaktycznego
Szkoły



współpracują z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym,



informują szkołę o wszelkich, zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla
prawidłowego i bezpiecznego rozwoju dziecka,



biorą udział w oferowanych przez szkołę spotkaniach psychoedukacyjnych,



wspomagają szkołę poprzez pracę w radzie rodziców,



współorganizują imprezy i akcje szkolne
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10. TREŚCI I ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE
Program Wychowawczo – Profilaktyczny uwzględnia następujące obszary i zadania
wychowawcze:
1. obszar duchowy
2. obszar społeczny
3. obszar psychiczny
4. obszar fizyczny

1. Obszar Duchowy

Zdania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1.Kształotwanie wrażliwości



godziny do dyspozycji



Dyrekcja szkoły

wychowawcy,



Wychowawcy klas,

spotkania z zaproszonymi



nauczyciele

sumienia.
2.Respektowanie podmiotowości



drugiego człowieka.
3.Wyrabianie w młodym

gośćmi,


projekcję tematycznych

przedmiotowi


pedagodzy,

doradca

człowieku odpowiedzialnego

filmów edukacyjnych,

zawodowy,

uczestnictwa w życiu społecznym

profilaktycznych,

wychowawca

ścisłą współpracę z

świetlicy, nauczyciele

pedagogiem szkolnym,

biblioteki

szkoły.



4.Kształtowanie refleksyjnej
postawy wobec człowieka,



współpracę wszystkich

sytuacji życiowych i nakazów

nauczycieli uczących w

moralnych.

poszczególnych klasach,

5.Zachęcanie do poszukiwania



pracowników szkoły

6.Wspieranie w procesie

(pedagogicznych

samowychowania jako drodze

i niepedagogicznych),


zaproszeni goście

współpracę wszystkich

uniwersalnych wartości.

rozwoju.



współpracę i konsultację z

7.Kształtowanie umiejętności

organizacjami

rozwiązywania konfliktów.

działającymi na terenie
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8.Wskazywanie na życie każdego

szkoły (Samorządy

człowieka jako fundamentalnej

Uczniowskie, SK PCK,

wartości.

aktyw biblioteczny ,UKS

9.Uwrażliwienie na wartość

4, SK PTTK, Szkolne

każdej wykonywanej pracy jako

Koło Wolontariackie),

rozwoju osobowego.



wyjścia do kin, teatrów i

10.Ukazywanie moralnego

innych placówek

aspektu w stosunku człowieka do

kulturalnych,

świata przyrody.
11.Zachęcanie do samodzielnej



organizacja wycieczek
szkolnych,

pracy nad kształtowaniem
charakteru.
12.Wspieranie uczniów
w poszukiwaniu wartości
i wzorców osobowych.
13. Uczenie zrozumienia
znaczenia prawdy i jej wartości w
ludzkim życiu.
14.Zwracanie uwagi na pojęcie
wolności w kontekście
odpowiedzialności.
15. Mówimy sobie prawdę,
jesteśmy uczciwi, tolerancyjni,
szanujemy poglądy innych.
16. Poznajemy świat kultury i
sztuki, rozwijamy osobowość
poprzez obcowanie ze sztuką
i własną twórczością.
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2. Obszar społeczny

Zadania

Formy realizacji

ODPOWIEDZIALNI


dyrekcja,



pedagodzy szkolni,



doradca zawodowy,



wszyscy nauczyciele,



opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego,



opiekun Parlamentu
Uczniowskiego,



zespół redakcyjny
gazetki szkolnej,



Rada Rodziców,



rodzice/ opiekunowie
prawni,



funkcjonariusze policji
i straży miejskiej,
kuratorzy sądowi i
społeczni
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rodzinnymi,(motywowanie do

aktualnie

poznawania dziejów przodków).

przeprowadzanymi w

11. Rozwijanie i wspieranie

kraju,

działalności wolontariatu.



uroczyste obchody świąt

12. Przygotowanie uczniów do

państwowych, ważnych

dokonywania świadomych i

wydarzeń historycznych,

trafnych

religijnych akademie,

wyborów edukacyjno –

apele,

zawodowych.



13. Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za

pamięci narodowej,


podejmowane decyzje.
14. Kształtowanie umiejętności



redagowanie gazetki
szkolnej,



14. Wyrabianie poszanowania
pracy i sumiennego

konkursy, wystawy,
gazetki klasowe,

obserwacji i oceny zjawisk
społecznych.

opieka nad miejscami

prowadzenie akcji
charytatywnych,



realizacja

wykonywania obowiązków.

Wewnątrzszkolnego

15. Rozwijanie zainteresowań i

Systemu Doradztwa

pasji.

Zawodowego,

16. Pielęgnujemy zwyczaje i



wyjścia i wyjazdy do

tradycje szkoły.

teatru, kina, na wystawy

17. Kształtowanie wrażliwości i

sztuki,

chęci do niesienia pomocy



potrzebującym.

Spotkania z interesującymi
ludźmi nauki, kultury, itp.,



zajęcia z pedagogiem
szkolnym,



warsztaty ze specjalistami
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3. Obszar psychiczny

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Budzenie ciekawości



indywidualne rozmowy i



dyrekcja,

poznawczej oraz potrzeby

spotkania z uczniami i



pedagodzy szkolni,

samodzielnego poszukiwania

rodzicami,



wszyscy nauczyciele,

wiedzy.



2. Motywowanie do wysiłku
intelektualnego.

indywidualne spotkania
ze specjalistami,



wychowawcy,


pracownicy Poradni

organizacja i

Psychologiczno -

3. Rozwijanie umiejętności

przygotowanie uczniów

Pedagogicznej,

twórczego myślenia.

do udziału w szkolnych i

4. Kształtowanie umiejętności

pozaszkolnych

akceptacji siebie.

konkursach

5. Kształtowanie umiejętności

przedmiotowych,

korzystania ze źródeł informacji,



zajęcia nt.



rodzice/ opiekunowie
prawni






pielęgniarka szkolna,
specjaliści,
kuratorzy sądowi
MOPR, pracownicy

6. Pomoc w odkrywaniu

gospodarowania czasem,

socjalni, asystenci

własnych możliwości,

rozpoznania stylów

rodziny

predyspozycji, talentów i ich

uczenia się, zapoznanie

twórczym wykorzystaniu.

uczniów z technikami

7. Udział uczniów w realizacji

uczenia się,

projektów edukacyjnych.



przeprowadzanie

8. Przeciwdziałanie trudnościom

próbnych egzaminów

edukacyjnym młodzieży

gimnazjalnych i

(diagnozowanie, kierowanie do

maturalnych i

poradni psychologiczno –

opracowywanie diagnoz i

pedagogicznej, organizowanie

programów naprawczych

pomocy psychologiczno –

w zespołach

pedagogicznej w szkole).

przedmiotowych,

9. Uczenie postaw asertywnych.



kontrola frekwencji

10. Pomoc w samopoznaniu,

uczniów i realizacja

samoocenie.

Programu Poprawy
Frekwencji
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11. Rozwijanie umiejętności



wyłanianie uczniów z

akceptacji siebie.

trudnościami

13. Kształtowanie umiejętności

edukacyjnymi i

trafnej oceny własnych reakcji.

kierowanie ich do Poradni

14. Pomoc w określaniu i

Psychologiczno –

nazywaniu uczuć, stanów

Pedagogicznej,

emocjonalnych i radzeniu sobie ze 

praca z uczniami

stresem.

mającymi trudności

15. Budzenie empatii,

dydaktyczne: zespoły

16. Wdrażanie postaw

wyrównawcze,

asertywnych.

konsultacje

17. Pomoc uczniom z

nauczycielskie,

zaburzeniami zachowania na tle



emocjonalny.
18. Uczenie radzenia sobie z

praca z uczniem zdolnym,


negatywnymi emocjami i
napięciami emocjonalnymi.

zindywidualizowana

stosowanie aktywnych
metod nauczania,



wykorzystywanie na

19. Uświadamianie zagrożeń

lekcji środków

związanych z nałogami i

audiowizualnych,

uzależnieniami (nikotynizm,



zainteresowań,

alkoholizm, narkomanii, inne
współczesne formy uzależnienia

organizowanie kół



prowadzenie warsztatów,

np. od komputera, telefonu itp.).

pogadanek nt. emocji,

20. Propagowanie wśród

uczuć, stanów

młodzieży wiedzy nt. czynników

emocjonalnych, radzenia

chroniących przed

sobie ze stresem

uzależnieniami.



udzielanie wsparcia i
pomocy specjalistycznej
uczniom z problemami
emocjonalnymi i
zaburzeniami
zachowania,
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rozmowy z pedagogiem
szkolnym, rozmowy z
psychologiem w szkole,



kierowanie do
specjalistów,



udział w programach i
kampaniach
profilaktycznych,

4. Obszar fizyczny
Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Rozwijanie postaw



godziny do dyspozycji



dyrekcja,

wychowawcy,



pedagodzy szkolni,

indywidualne rozmowy i



wychowawcy,

spotkania,



nauczyciele

prozdrowotnych u uczniów.
2. Promowanie zdrowego stylu



życia.
3. Kształtowanie właściwych



programy i kampanie

przedmiotowi,


nawyków higienicznych.

profilaktyczne,

4. Kształtowanie umiejętności

edukacyjne, zdrowotne,

wychowania do życia
w rodzinie,

samodzielnego dokonywania



organizacja Dnia Sportu,

właściwych wyborów zachowań



systematyczna opieka



nauczyciel

specjaliści

(dietetyk,

chroniących zdrowie własne i

pielęgniarska i

innych ludzi.

stomatologiczna,



pielęgniarka szkolna,

lekcje biologii,



realizatorzy

5. Przeciwdziałanie zagrożeniom



lekarz itp.),

chorobami cywilizacyjnymi.

wychowania do życia w

programów

6. uświadamianie zagrożeń

rodzinie

profilaktycznych
prozdrowotnych,

związanych z nałogami i



udział w konkursach

uzależnieniami.



pogadanki

7. Pomoc w rozumieniu zmian



spotkania ze specjalistami

zachodzących w organizmie w



projekcja filmów

okresie dojrzewania.
8. Przybliżanie zagadnień życia
płciowego człowieka.



Urząd

i

Miasta

Włocławek,


edukacyjnych

Stacja

Sanitarno

–

Epidemiologiczna


Polski

Czerwony

Krzyż,
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9. Propagowanie wśród młodzieży 

udział uczniów w

wiedzy nt. czynników

sportowych zajęciach

chroniących przed

pozalekcyjnych

uzależnieniami.



10. Propagowanie aktywnego

reprezentowanie szkoły w



Poradnia

Terapii

Uzależnień,


rodzice/

opiekunowie

prawni

zawodach sportowych

spędzania wolnego czasu.
10. Popularyzacja ekologicznego
modelu funkcjonowania we
współczesnym świecie.
11. Uświadamianie zagrożeń
cywilizacyjnych i ukazanie
sposobów zapobiegania
degradacji środowiska
naturalnego.

11. STRATEGIA EWALUACYJNA
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego
ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces
powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje
wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).
Ewaluacja powinna pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:


Czy osiągnięto zamierzone cele ?



Jakie są efekty zrealizowanych działań?



Czy sposób realizacji Programu sprzyjał jego skuteczności?

Ewaluację Programu należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Wyniki
ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego będą przedstawiane Radzie
Pedagogicznej na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym (wrzesień).Ewaluacji
sytuacji wychowawczej w szkole będzie dokonywał zespół nauczycieli powołany przez
dyrektora szkoły w oparciu o:
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ewaluacje planów wychowawczych klas, (umieszczone w sprawozdaniu wychowawcy
każdej klasy na koniec roku szkolnego),



obserwację zachowań uczniów,



wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych,



wnioski z realizacji przez pedagogów szkolnych zadań wychowawczych,



wnioski z ewaluacji wewnątrzszkolnej, w przypadku poddania analizie obszarów
wychowawczych,



diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców ( wzór ankiet w załączniku)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez
Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 4 dn. 14.09.2017r.
Program Wychowawczo – Profilaktyczny został zatwierdzony przez Prezydium Rady
Rodziców Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku dnia 20.09.2017r.
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Załącznik 1

Procedury postępowania nauczycieli
Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku
w trudnych wychowawczo sytuacjach

Opracowane przez:
mgr Marię Chałaczkiewicz
mgr Małgorzata Frąckiewicz

Włocławek 2014r.
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Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych
wychowawczo.
Niejednokrotnie w szkole dochodzi do sytuacji bezpośrednio zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, dlatego na nauczycielach i innych pracownikach szkoły
spoczywa obowiązek reagowania na wszelkie niepokojące zachowania u uczniów. Właściwa,
adekwatna do sytuacji reakcja oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji
mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań.
Bardzo ważne jest umiejętne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich
praw uczniów biorących udział w zdarzeniu.
Cele procedur:
1. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w
sytuacjach trudnych,
2. wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych),
3. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań
profilaktycznych,
4. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
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1. Procedura postępowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły w

przypadku stwierdzenia aktu przemocy i agresji ucznia (uczniów).
1.1 Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu o stosunkowo
niskiej szkodliwości ( np. celowe popchnięcie, kopnięcie, używanie wulgaryzmów, itp.)
1. Nauczyciel, w sytuacji agresywnego zachowania ucznia ( np. celowe popchnięcie,
kopnięcie, używanie wulgaryzmów, agresja słowna), zobowiązany jest do
natychmiastowej, doraźnej interwencji, polegającej na rozdzieleniu uczestników
zdarzenia i przeprowadzeniu rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyn i
okoliczności zdarzenia.
2. Przekazuje informację wychowawcy ucznia zachowującego się agresywnie.
Interwencja wychowawcy:
 przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie (niebezpieczne)
zachowanie oraz informuje rodziców o dalszych konsekwencji w przypadku braku
poprawy zachowania,
 nakłada karę regulaminową ( jeśli zachowanie to powtarzało się już wcześniej).
 przekazuje informację rodzicom ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając
uwagę na konieczność przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem.
1.2 Procedura postępowania w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie
zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała, bójka, zastraszanie,
wymuszanie, itp.):
1. Nauczyciel w przypadku czynu o dużej szkodliwości np. stworzenie zagrożenia dla
życia i zdrowia siebie lub innych, bójki, itp. zobowiązany jest do natychmiastowej,
doraźnej
interwencji,
polegającej
na
rozdzieleniu
uczestników
zdarzenia
i przeprowadzeniu rozmowy mającej na celu ustalenie
przyczyn i okoliczności zdarzenia.
2. Udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu, poszkodowanym (jeśli jest taka
potrzeba), zaprowadzenie do pielęgniarki szkolnej.
3. Poinformowanie o zdarzeniu pedagoga i wychowawcę klasy.
Interwencja wychowawcy:
 rozmowa z uczniem, uczniami,
 poinformowanie o wydarzeniu rodziców sprawcy i wezwanie ich do szkoły
 skierowanie uczestników zdarzenia do pedagoga szkolnego w celu znalezienia
przyczyn takich zachowań,
 rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodzica i ucznia
 zastosowanie kary dla uczestników w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem.
 w klasach, gdzie wystąpił fakt bójki, pobicia czy innego aktu agresji wychowawca
przeprowadza lekcję lub rozmowę na temat dotyczący agresji np:
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a. radzenia sobie z agresją,
b. dlaczego przyzwalamy na agresję – syndrom świadka.
Interwencja pedagoga szkolnego:
 ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron
 udzielenie wsparcia i otoczenie opieką ofiary
 uświadomienie sprawcy konsekwencji prawnych i społecznych tego czynu
 w przypadku nieobecności wychowawcy wzywa do szkoły rodziców/prawnych
opiekunów sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia
 przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem/uczniami w obecności wychowawcy
 poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły
 w przypadku poważnego wykroczenia wezwanie policji do szkoły
 pedagog analizuje przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając
rodzicom w doborze metod wychowawczych.
Interwencja dyrektora szkoły:
 uczestniczy w razie konieczności w rozmowie z rodzicami i uczniem
 przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinująco – ostrzegawczą
 udziela nagany uczniowi.

W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia,
zaczepiania, zastraszania, itp.), wychowawca/pedagog w porozumieniu z rodzicami dziecka
kieruje je na badania psychologiczno - pedagogiczne lub konsultację z psychologiem w celu
otrzymania dalszych wskazówek dotyczących pracy z uczniem oraz w razie potrzeby
zastosowanie odpowiedniej formy terapii.
W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, lub w
przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą, pedagog szkolny w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu
rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) o zastosowanie środka wychowawczego
zapobiegającego demoralizacji ucznia.
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2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia

godności nauczyciela.
NAUCZYCIEL FUNCKJONARIUSZEM PUBLICZNYM
W związku z nowelizacją przepisów prawa oświatowego nauczyciel znalazł się pod specjalną
ochroną – uzyskał status funkcjonariusza publicznego.
Wykonywanie funkcji funkcjonariusza publicznego jest chronione przez kodeks karny.
Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu są ścigane z urzędu a nie
z
oskarżenia prywatnego
Chodzi tu o przestępstwa takie jak :
- Naruszenie nietykalności cielesnej (art.. 222 kk)
- Czynna napaść na funkcjonariusza (art.. 223 kk)
- Znieważenie funkcjonariusza ( art.. 226 kk)
- Stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy ( art.. 224 kk)
Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela mogą być traktowane
jako przestępstwo przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu:
Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 222 kk)
... kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu
przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3
...
Ściganie następuje z urzędu .
Czynna napaść na funkcjonariusza (art.. 223 kk)
... kto działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża
lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza
się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10
...
Ściganie następuje z urzędu .
Znieważenie funkcjonariusza (art. 226 kk)
... kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybrana podczas lub
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku
…
Ściganie następuje z urzędu .
Stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy (art. 224 kk § 2 , 3)
... kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego
lub osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności
służbowej
…. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony art. 156 lub art. 157
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
...
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Ściganie następuje z urzędu .
Groźba karalna (art. 190 kk)
... kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
...
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zmuszanie do określonego zachowania (art. 191 kk)
... kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby
do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3
...
Ściganie następuje z urzędu.
Zniesławienie (art. 212 kk)
... kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości które mogą poniżyć ją
w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu
lub rodzaju działalności, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku
...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Zniewaga (art. 216 kk)
... kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność lecz publicznie
lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności
...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk)
... kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie lub fakt wystąpienia naruszenia
godności nauczyciela, nauczyciel, który powziął takie podejrzenie, powinien zgłosić
powyższy fakt do dyrektora.
2. Pedagog, powiadamia rodziców ucznia o zachowaniu dziecka i wzywa ich do szkoły.
3. Rozmowa uczeń – rodzić – nauczyciel – dyrektor – pedagog w celu ustalenia przyczyny
takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem, uświadomienie
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konieczności pracy nad zmianą zachowania się ucznia. Poinformowanie o
ewentualnych sankcjach.
4. Przeproszenie nauczyciela przez ucznia.
5. Zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy ewentualnie nagana
dyrektora.

38

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel czy inny

pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy i papierosy
elektroniczne.
1. Bezwzględne poinformowanie pedagoga przez wychowawcę, nauczyciela bądź innego
pracownika szkoły o fakcie palenia papierosów przez ucznia oraz wezwanie do szkoły
rodziców ucznia. Pedagodzy zobowiązani są prowadzić rejestr uczniów palących na
terenie szkoły.
2. Pedagog szkolny wpisuje nazwisko ucznia do rejestru.
3. W przypadku gdy uczniowi zostanie udowodniony fakt palenia papierosów po raz
drugi pedagog szkolny wysyła do rodziców ucznia zawiadomienie.
4. Na prośbę wychowawcy w wyniku zaistniałej potrzeby pedagog lub pielęgniarka
szkolna podejmują działania profilaktyczne (pogadanki, kierowanie na zajęcia do PTU,
zakwalifikowanie klas do działań profilaktycznych).
5. Pedagodzy na terenie szkoły aktywnie uczestniczą w przeprowadzaniu akcji
promujących zdrowy styl życia w celu minimalizowania problemu nałogu.
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4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia

używania przez
psychoaktywnych.

ucznia

alkoholu

lub

innych

substancji

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia o swoich spostrzeżeniach wychowawcę,
pedagoga, dyrektora szkoły,.
2. Wychowawca/pedagog odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów
bezpieczeństwa nie pozostawia go samego.
3. Wychowawca/pedagog zawiadamia Policję i rodziców o sytuacji i konieczności
stawienia się w szkole w celu osobistego odebrania dziecka ze szkoły.
4. W razie stwierdzenia stanu upojenia lub odurzenia do czasu przybycia rodziców,
wychowawca/pedagog zapewnia uczniowi niezbędną opiekę medyczną (pielęgniarkę
lub pogotowie).
5. Dyrektor/pedagog może wezwać odpowiednie służby policji, które na miejscu w
obecności rodziców przeprowadzają test na obecność środka psychoaktywnego u
ucznia.
6. Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły
dyrektor/pedagog szkoły wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub
upojenia.
7. Dyrektor szkoły lub pedagog wzywa policję, jeżeli zachowanie ucznia daje powody do
interwencji policji ( tzn. jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu
lub zdrowiu innych osób.)
8. W wyznaczonym terminie wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza z uczniem i
jego rodzicami rozmowę dotycząca zaistniałej sytuacji. Zobowiązują ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem. W toku interwencji pedagog może zaproponować rodzicom skierowanie ich
wraz z dzieckiem do Poradni Terapii Uzależnień lub Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
9. Wychowawca nakłada na ucznia karę porządkową.
10. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców współpracą ze szkołą na rzecz
ich dziecka i brakiem poprawy ze strony ucznia, szkoła może pisemnie powiadomić o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub dzielnicowego.
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5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,

że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących
podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach pedagog powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły lub pedagog wzywa policję,
która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia w obecności pracownika
szkoły oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, pedagog, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie pedagog
dokumentuje sporządzając notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Uwaga: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:
 Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych
 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających
 Udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie do
użycia
 Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie
ukończył 17 lat.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17
lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli
któryś z wymienionych czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W przypadku
popełnienia przestępstwa zawiadamia się prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
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6. Procedury postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego

na terenie szkoły.
CZYN KARALNY - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17
PRZESTĘPSTWO - sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia (liczy się data urodzenia)

6.1 Postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
Niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego.
Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
Przekazanie sprawcy (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) pedagogowi.
Powiadomienie wychowawcy klasy oraz dyrektora.
Wezwanie do szkoły rodziców ucznia-sprawcy przez wychowawcę lub pedagoga.
Rozmowa na temat zdarzenia z rodzicami i uczniem. Zastosowanie wobec ucznia kar
regulaminowych przez wychowawcę lub dyrekcję.
6. Niezwłoczne powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie
ciała, itp.) lub sprawca jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
7. Pisemne poinformowanie sądu rodzinnego w przypadku powtarzajacego się lub o
wysokim stopniu demoralizacji zachowania ucznia.
1.
2.
3.
4.
5.

6.2 Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej
pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie pielęgniarki szkolnej
w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznie powiadamia wychowawcy, pedagoga, dyrektora.
3. Wychowawca, pedagog lub pielęgniarka szkolna powiadamia rodziców ucznia ofiary o konieczność przyjscia do szkoły.
4. Rozmowa z uczniem na temat okoliczności i przyczyn zdarzenia.
5. Poinformowanie rodziców o trybie załatwienia sprawy oraz sposobie ukarania
sprawcy/sprawców.
6. Udzielenie pomocy psychologicznej bądź zobowiązanie rodziców do udania się do
specjalisty.
7. Na prośbę lub żądanie rodziców lub w uzasadnionym przypadku wezwanie policji.

6.3 Procedury postępowanie w przypadku ujawnienia kradzieży na terenie szkoły.
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Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku”
1. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga dyrektora szkoły, prez osobę, która byłą
świadkiem kradzieży, przekazanie informacji o okolicznościach zdarzenia.
2. Powiadomienie przez pedagoga lub dyrektora policji, gdy sprawa jest poważna
(rozbój, uszkodzenie ciała itp.).
3. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.
4. Rozmowa ze sprawcą kradzieży, wezwanie rodziców do szkoły.
5. Zastosowanie wobec ucznia kary regulaminowej i w uzasadnionym przypadku
poinformowanie sądu rodzinnego.
Sytuacja, gdy został zgłoszony nauczycielowi fakt kradzieży
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
Ustalenie okoliczności zdarzenia.
Rozmowa z uczniem/uczniami posądzonymi o kradzież.
Powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie ich do szkoły.
W zależności od sytuacji powiadomienie policji.
Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.
W przypadku udowodnienia czynu zastosowanie kary regulaminowej
i w uzasadnionym przypadku poinformowanie sądu rodzinnego.

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą
1.
2.
3.
4.
5.

Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza.
Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły.
Powiadomienie rodziców ucznia.
Wezwanie policji, jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia śladów przestępstwa.
Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

W każdym przypadku wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniami , pogadanki na temat
kradzieży, przestępstwa. W razie potrzeby możliwe jest także zorganizowanie spotkania z
policjantem nt. odpowiedzialności karnej nieletnich.
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7. Procedury postępowania nauczycieli
samookaleczenia u ucznia.

w sytuacji zauważenia śladów

1. Nauczyciel, który zauważył u ucznia ślady okaleczenia się informuje wychowawcę
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

klasy lub pedagoga.
Pedagog/wychowawca klasy rozmawia z uczniem na temat zaistniałego faktu,
a
w razie konieczności zaprowadza ucznia do gabinetu pielęgniarki w celu udzielenia
pomocy.
Pedagog/wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do szkoły.
Przeprowadza z nimi i z dzieckiem rozmowę w tkakcie której informuje o konieczności
udzielenia uczniowi pomocy specjalistycznej (psycholog, psychiatra).
Rodzic podpisuje oświadczenie, że był poinformowany przez pedagoga, wychowawcę
o konieczności pomocy specjalistycznej.
Jeżeli stan ucznia zagrożą bezpośrednio życiu lub zdrowiu wzywamy pomoc
( psychologa, lekarza, pogotowie ratunkowe).
Jeśli rodzic nie widzi zagrożenia bądź odmawia wspólpracy (nie widzi potrzeby
pomocy specjalistycznej) pedagog może poinformowac sąd rodzinny o zistniałym
przypadku, jeśli stan i sytuacja ucznia budzi niepokój i obawy
Jeśli nie ma w danym dniu wychowawcy bądź pedagoga nauczyciel, który stwierdił
wystapienie przypadku samookalecznia ciała u ucznia zobowiązany jest do podjęcia
działań ( pkt.2) i poinformowania o fakcie dyrekcji szkoły.
O każdym przypadku samoouszkodzenia pedagodzy informują dyrekcję szkoły.
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8. Procedury postępowanie w przypadku aktów wandalizmu.
1. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy, pedagoga, kierownika administracji i dyrektora
szkoły.
2. Usunięcie powstałej szkody przez konserwatorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pozostałym uczniom.
3. Interwencja wychowawcy klasy lub pedagoga:
 rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przyczyn zachowania.
 wezwanie do szkoły rodziców ucznia,
 poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu (materialnych i
społecznych) .
 zastosowanie kary regulaminowej.
 ustalenie z kierownikiem administracji i z rodzicami ucznia sposobu naprawienia
wyrządzonych szkód lub uiszczenie opłaty za ich naprawę.
W przypadku , gdy brak jest sprawcy:


poinformowanie przez dyrektora szkoły lub pedagoga uczniów klasy, która mogła dokonać aktu
wandalizmu o konieczności ujawnienia sprawcy lub zobowiązanie do pokrycia pełnego kosztu
naprawy.
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Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów
IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego w Zespole Szkół Nr 4
we Włocławku
Podstawą prawną jest:
1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 39
ust. 2, art. 41 ust. 1 pkt. 5, art. 43 ust. 1 i ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt. 7
2. Kodeks postępowania administracyjnego art. 14 § 1 i § 2, art. 73, art. 74, art. 104, art. 107, art.
108
3. Statut Szkoły
Szkoła pełni nie tylko funkcję dydaktyczną, lecz również opiekuńczą i wychowawczą, skreślenie z
listy uczniów winno być stosowane tylko wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po
wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21.07.1991r. (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy
uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej
decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.
1. Nauczyciel (członek Rady Pedagogicznej) przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w
sprawie skreślenia z listy uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje
Dyrektorowi szkoły.
2. Dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako przypadek,
za który można ucznia skreślić z listy uczniów.
3. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie z listy
uczniów
do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu. Samorząd wyraża swoją
opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla Dyrektora, lecz bez niej decyzja jest
niezgodna z prawem.
4. Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej. W protokole z posiedzenia powinny się
znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie Uchwały o skreśleniu ucznia z listy
uczniów.
5. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:
1) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,
2) uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi,
3) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
4) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 2
6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała
Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.
7. Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego (art. 41
ust. 3 ustawy o systemie oświaty), po czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy
uczniów.
8. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania,
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b) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia),
c) podstawę prawną: art. 39 ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), właściwy punkt, paragraf czy art. Statutu szkoły
oraz art. 104 Kpa,
d) treść decyzji (rozstrzygnięcie),
e) uzasadnienie decyzji: faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie),
prawne (powołanie się na Statut Szkoły - dokładna treść zapisu w Statucie),
f) pouczenie o prawie do odwołania,
g) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.
9. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do organu wskazanego w
pouczeniu zawartym
w decyzji (zgodnie z art.31 pkt.5 lit. b ustawy o systemie oświaty jest
nim kurator oświaty), za pośrednictwem Dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego
doręczenia (nie zaś wydania) decyzji.
10. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
11. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma
możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem poleconym, za
potwierdzeniem odbioru.
12. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części
dotyczącej ich dziecka.
13. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie wniosą odwołanie, Dyrektor szkoły w terminie 7 dni
ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.
14. Jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.
15. Jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie
wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.
Decyzja wydana przez kuratora oświaty może być przez stronę zaskarżona do NSA.
16. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu
otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
17. Rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) nadaje się w przypadkach:
a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
b) dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,
c) ze względu na ważny interes społeczny,
d) ze względu na wyjątkowy interes strony.
18. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.
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Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4
IV Liceum
Ogólnokształcące
we Włocławku

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE PROCEDURY SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

Wnioskuję o rozpoczęcie procedury skreślenia uczennicy/ ucznia
……………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko klasa

IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku, w związku z przypadkiem
określonym w paragrafie …………… pkt. …………. Statutu Szkoły.
Swoje stanowisko uzasadniam tym, że
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… ……
Informacja o podejmowanych działaniach wychowawczych:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Załączniki (np. opinia wychowawcy, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej, notatka
służbowa ze zdarzenia)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………
data

….…………………………
podpis osoby zgłaszającej wniosek
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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. nr 11 poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi
zmianami)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r.
Nr 34 poz. 1998)
4. Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003
r. w spawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości nieletnich
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami/

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226)

7. Rozporządzenie MEN z kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach
8. Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
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Ponadto przy opracowaniu powyższych procedur korzystano z:
Procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją, w sytuacjach
zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, opracowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komendę Główną Policji, Warszawa 2004.

Aneks
Demoralizacja (art. 4§1 u.p.n.) – „... to w szczególności naruszenie zasad współżycia
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku
szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach
przestępczych....”
RODZAJE PRZEMOCY SZKOLNEJ
przemoc fizyczna:
- bicie,
- kopanie,
- opluwanie,
- szarpanie,
- popychanie
- niszczenie rzeczy,
- zamykanie w pomieszczeniu,
- wyłudzanie pieniędzy,
- okradanie,
przemoc słowna:
- przezywanie,
- wyśmiewanie,
- zastraszanie,
- plotkowanie
- ośmieszanie,
- groŜenie,
- obgadywanie,
- poniŜanie,
- szantaŜowanie,
przemoc bez słów i kontaktu fizycznego:
- miny,
- wrogie gesty,
- izolowanie,
- manipulowanie związkami,
CZYN KARALNY - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17
Czynem karalnym, w rozumieniu kodeksu karnego, jest zachowanie o znamionach
określonych w ustawie karnej.
Do czynów karalnych zalicza się:
przestępstwa, czyli czyny ścigane przez kodeks karny ( np. zabójstwo, spowodowanie
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój, bójki z użyciem broni palnej lub innych
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niebezpiecznych przedmiotów, gwałt, kradzież, kradzież z włamaniem, a także przestępstwa
przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, takie jak spowodowanie pożaru, eksplozji materiałów
wybuchowych, rozprzestrzenienia substancji toksycznych, wzięcie zakładnika itp.)
wykroczenia – czyny zabronione, których konsekwencją są kary określone w kodeksie
wykroczeń, a wśród nich:
 wykroczenia przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu ( zbiegowiska, krzyk, hałas,
wybryki zakłócające spoczynek nocny, wywołujące zgorszenie)
 zachowania o charakterze chuligańskim (np. umyślne godzenie w spokój i porządek
publiczny, umyślne uszkadzanie lub niszczenie mienia ).
Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu:
1. Udział w bójce lub pobiciu.
2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się
innej czynności seksualnej.
3. Znęcanie się.
4. Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia
na złożone zeznania.
5. Podrabianie dokumentów.
6. Kradzież.
7. Kradzież z włamaniem.
8. Rozbój.
9. Przywłaszczenie.
10. Oszustwo.
CZYNY KARALNE NIELETNICH,
BĘDĄCE PRZESTĘPSTWAMI I WYKROCZENIAMI,
podkreśleniem zaznaczono czyny związane z przemocą
 nieumyślne spowodowanie śmierci art. 155 kk,
 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa art. 156 § 1
 nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowia lub ciężkiego kalectwa
art. 156 § 2 kk,
 spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu art. 157 § 1 kk,
 naruszenie czynności organizmu do 7 dni (czyn ścigany z oskarŜenia prywatnego) art.
157 § 2 kk,
 nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu art. 157 § 3 kk,
 udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie
 niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu art. 158 § 1 kk,
 udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym art. 158 § 3 kk,
 udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego
narzędzia art. 159 kk,
 sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w
postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parząc art.
163 § 1 kk,

51

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO



































nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub
mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub
parzących art. 163 § 2 kk,
spowodowanie śmierci poprzez sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla
życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji
trujących, duszących lub parzących art. 163 § 3 kk.
zgwałcenie (czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego) art. 197 § 1,2 kk,
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami art. 197 §
3 kk,
obcowanie płciowe z osobą poniŜej 15 lat art. 200 § 1 kk,
prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych osobom do 15 lat art. 200 §
2,3 kk,
rozpijanie małoletniego art. 208 kk,
znieważenie (czyn ścigany z oskarŜenia prywatnego) art. 216 § 1 kk,
naruszenie nietykalności cielesnej (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) art. 217 § 1
kk,
publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa i jego pochwała art. 255 § 1,3 kk,
nielegalne posiadanie broni palnej (w tym gazowej) i amunicji art. 263 § 1,2 kk,
podrabianie lub przerabianie dokumentu art. 270 § 1,3 kk,
używanie podrobionego dokumentu art. 270 § 1,2 kk,
kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego toŜsamość art. 275 § 1 kk,
kradzież cudzej rzeczy o wartości powyŜej 250 PLN art. 278 § 1,3 kk,
kradzież rzeczy o wartości do 250 PLN (wykroczenie) art. 119 § 1 kw,
kradzież z włamaniem art. 279 § 1 kk,
rozbój, (inaczej rabunek) art. 280 § 1 kk,
rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka
obezwładniającego art. 280 § 2 kk,
kradzież rozbójnicza art. 281 kk,
wymuszenie rozbójnicze (inaczej tzw. "haracz") art. 282 kk,
przywłaszczenie mienia o wartości powyŜej 250 PLN art. 284 § 1 kk,
przywłaszczenie mienia o wartości do 250 PLN (wykroczenie) art. 119 § 1 kw,
uszkodzenie rzeczy (czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego) art. 288 § 1,2 kk,
uszkodzenie rzeczy o wartości poniŜej 250 PLN
(czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego – wykroczenie art. 124 § 1 kw,
zakłócenie porządku publicznego (wykroczenie) art. 51 § 1 kw,zakłócenie
porządku publicznego w sposób chuligański (wykroczenie) art. 51 § 2 kw,
paserstwo umyślne art. 291 § 1,2 kk,
paserstwo nieumyślne art. 292 § 1,2 kk,
paserstwo przedmiotu o wartości do 250 PLN (wykroczenie) art. 122 kw,
nielegalne udzielanie lub nakłanianie do uŜywania środków odurzających art. 45 ust.
1,2
nielegalne udzielanie lub nakłanianie do uŜywania środków odurzających w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej (sprzedaŜ narkotyku) art. 46 ust. 1,2,3
nielegalne posiadanie środków odurzających art. 48 ust. 1,2,

Źródło: Kodeks Karny
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Załącznik 2

SZP – ZS – WYCH – 1/2010

Program Poprawy Frekwencji
w Zespole Szkół Nr 4
we Włocławku

Opracowany przez:
mgr Marię Chałaczkiewicz
mgr Małgorzatę Frąckiewicz
mgr Martę Oleksiak
Włocławek 2010
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Podstawy prawne Programu:
1. Konstytucja RP – art. 70 ust.1 (czytamy: ,,Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku
życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”.),
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,
rozdział 2, art. 15 – wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
(czytamy: ,,nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia... obowiązek szkolny
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia...”),
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U.1982.35.228).
4. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póżn. zm.)
5. Statut Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.

54

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

WSTĘP
Analiza frekwencji uczniów pozwala na stwierdzenie, że skala nieusprawiedliwionych dni
oraz pojedynczych godzin nieobecności na zajęciach to poważny problem, który wymaga
podjęcia działań przeciwdziałających temu zjawisku i jego konsekwencjom.
Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy
szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość,
samodyscyplina to cechy, które będą procentować w przyszłości. Stąd określenie „jaki uczeń
taki pracownik” nosi znamiona prawdy.
W związku ze zdiagnozowanym w naszej szkole problemem niskiej frekwencji uczniów na
zajęciach szkolnych, pedagodzy opracowali program działań zmierzający do poprawy tego
stanu rzeczy.
Z uczniami często opuszczającymi lekcje prowadzone były systematyczne rozmowy przez
pedagogów. Rezultatem tych rozmów było poznanie przyczyn niskiej frekwencji, oto one:


lęk przed szkołą – negatywną oceną, „wyrwaniem do odpowiedzi”



nieumiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, nastawienie na sukces



kłopoty z opanowaniem materiału



podatność na wpływy innych – uleganie namowom (wagarowanie w
towarzystwie innych osób z klasy)



liberalizacja rodziców- usprawiedliwianie, zostawianie dziecka w domu/ opieka
nad rodzeństwem, prace w domu/



patologie w domu rodzinnym, niewydolność wychowawcza rodziców.



konflikty z rodzicami – wagary jako chęć zwrócenia uwagi na dziecko



podejmowanie przez rodziców uczniów, pracy poza granicami kraju –
długotrwała nieobecność ojca lub matki w domu



trudności adaptacyjne do nowych warunków środowiskowych szkoły



niechęć do nauki, poszukiwanie zabawy, beztroska, lenistwo, dążenie do
wyrwania się spod kontroli dorosłych
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Założenia programu:
1. W szkole istnieje jednolity system usprawiedliwień,
2. Wychowawca systematycznie monitoruje frekwencję uczniów swojej klasy i sporządza
miesięczne zestawienia frekwencji uczniów w klasie,
3. Szkoła rozbudowuje system nagród za 100% frekwencję,
4. Nauczyciele konsekwentnie przestrzegają zasad klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i nie
klasyfikują uczniów u których brak jest podstaw do wystawienia oceny,
5. Wychowawcy konsekwentnie stosują procedury postępowania wobec uczniów
opuszczających zajęcia,
Cele ogólne:
1. Poprawa frekwencji w szkole.
2. Opracowanie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia.
3. Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów.
4. Monitorowanie frekwencji uczniów raz w miesiącu.
5. Zapobieganie powstawaniu niepowodzeń szkolnych, trudności w nauce.
Cele szczegółowe:
1. Uczniowie i rodzice znają system usprawiedliwień,
2. Uczeń zna kryteria oceny z zachowania,
3. Uczeń zna procedury postępowania wobec niego w przypadku opuszczania zajęć bez
usprawiedliwienia,
4. Uczeń zna pozytywy systematycznego uczęszczania do szkoły i uczenia się.
Przewidywane rezultaty działań:
1. Zwiększenie frekwencji uczniów,
2. Zmniejszenie zjawiska wagarów,
3. Wzrost wiedzy i samoświadomości uczniów na temat konsekwencji opuszczania
lekcji,
4. Wzrost zainteresowania rodziców frekwencją swoich dziecka na zajęciach i uściślenie
współpracy ze szkołą,
5. Zniwelowanie niepowodzeń szkolnych.
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Działania zmierzające do poprawy frekwencji uczniów:

I.


II.

Zadania uczniów:
Usprawiedliwią nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie ze Statutem Szkoły §31
Zadania rodziców:



Zapewniają regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne



Systematycznie współpracują z wychowawcą i informują na bieżąco ( nie później niż
po 3 dniach nieobecności)

o przyczynach nieobecności dziecka w szkole

i

usprawiedliwiają te nieobecności. Usprawiedliwiane są tylko te godziny, o których
rodzic wie i których daty jest w stanie umieścić na usprawiedliwieniu; szkoła nie
honoruje usprawiedliwień, w których rodzic prosi o usprawiedliwienie dziecku
wszystkich nieobecności bez powoływania się na konkretne daty


Rodzice wyjeżdżający do pracy za granicę powinni zostawić wychowawcy klasy lub
pedagogowi szkolnemu pisemną informację o osobach sprawujących opiekę nad
dzieckiem podczas ich nieobecności.

III.


Zadania nauczycieli:
Systematycznie kontrolują obecności na zajęciach lekcyjnych; w przypadku
niepokojąco wysokiej absencji ucznia nauczyciel zobowiązany jest osobiście zwrócić
uwagę wychowawcy na zaistniały fakt,



W przypadku braku poprawy frekwencji nauczyciel powinien skontaktować się z
pedagogiem szkolnym,



Konsekwentnie przestrzegają zasad klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i nie klasyfikują
uczniów, u których brak jest podstaw do wystawienia oceny (nieobecności na zajęciach
lekcyjnych z danego przedmiotu przekraczają 50%)

IV.


Zadania wychowawcy:
Wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców na pierwszym zebraniu we
wrześniu, jaki i uczniów na godzinie wychowawczej o Programie Poprawy Frekwencji,
przedstawić rodzicom formy i zakres współpracy dotyczący usprawiedliwiania
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nieobecności ucznia w szkole (zgodny ze Statutem Szkoły), a rodzice i uczniowie
zapoznanie z w/w programem dokumentują swoim podpisem.


Po

stwierdzeniu

nieuczęszczania

przez

dziecko

na

zajęcia

lekcyjne

(po 3 dniach nieusprawiedliwionej nieobecności i braku informacji od rodziców)
wychowawca nawiązuje kontakt telefoniczny lub pisemny z rodzicami (prawnymi
opiekunami) w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia,


Wychowawca na każdym zebraniu z rodzicami weryfikuje nieobecności i zwolnienia z
zajęć.



Wychowawca klasy dokonuje comiesięcznego podsumowania liczby godzin
nieusprawiedliwionych dla każdego ucznia i wpisuje do dziennika w wyznaczone do
tego celu miejsce do 10 dnia miesiąca następnego.



Raz w miesiącu wpisuje w wykaz, sporządzony przez pedagoga, uczniów o
niepokojącej i nagminnej liczbie godzin nieobecnych. Rozmawia z pedagogiem na
temat niepokojących przypadków w jego klasie.

V.

Zadania pedagoga szkolnego:

Pedagog szkolny podejmując działania wobec uczniów realizujących w niewłaściwy sposób
obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki:


Monitoruje frekwencję uczniów poprzez wykładanie w pokoju nauczycielskim na
początku miesiąca druków dotyczących frekwencji, a następnie poddaje analizie te
wyniki,



Przeprowadza rozmowy z nauczycielami i wychowawcami na temat zachowania i
sytuacji szkolnej czy rodzinnej ucznia,



Rozmawia z uczniami zgłoszonymi przez nauczycieli i wychowawców w celu ustalenia
przyczyn absencji oraz ustala czas na poprawę frekwencji.



W przypadku uczniów nagminnie opuszczających zajęcia lekcyjne pisemnie wzywa
rodziców do szkoły i uczestniczy

w rozmowie z nimi razem z dyrektorem i

wychowawcą ustalając zasady współpracy rodziców ze szkołą w zmniejszeniu
rozmiarów absencji dziecka.


W przypadku uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki
(tj. gdy uczeń przekroczył 50% nieobecności w miesiącu) informuje dyrektora szkoły o
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zaistniałym fakcie. W porozumieniu z dyrektorem szkoły wysyła upomnienia dla
rodziców o posyłaniu dziecka do szkoły.


Po wyczerpaniu możliwości oddziaływania szkoły na poprawę frekwencji ucznia
pedagog szkolny kieruje sprawę ucznia do Sądu Rodzinnego.

VI.


Zadania dyrekcji:
wspomaga oddziaływania wychowawców i pedagoga w zakresie dbania o właściwą
realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,



przy sprawdzaniu dzienników zwraca uwagę na wypełnianie przez wychowawców
tabeli podsumowujących miesięczną frekwencję uczniów,



na wniosek wychowawcy udziela pochwały lub przyznaje nagrody uczniom
wyróżniającym się 100 % frekwencją w podsumowaniu semestralnym lub końcowo
rocznym



współpracuje z Radą Rodziców w sprawie finansowania nagród dla uczniów ze
stuprocentową frekwencją.



W drastycznych przypadkach niewłaściwej realizacji obowiązku szkolnego
rozmawia z uczniem, jego rodzicami w obecności wychowawcy i pedagoga
szkolnego w celu wpłyniecia na zmianę zachowania ucznia.



W przypadku niezastosowania się rodziców do upomnienia kieruje sprawę na
drogę

postępowania

egzekucyjnego

w

administracji,

którym

zgodnie

z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest właściwy
organ jednostki samorządu terytorialnego.

VII.

Nagrody

Program Poprawy Frekwencji przewiduje nagrody dla uczniów wyróżniających się
stuprocentową frekwencja na zajęciach szkolnych zarówno w podsumowaniu semestralnym jak
i końcowo rocznym:


Na zakończenie semestru wyróżnienie dyplomem



Na koniec roku wyróżnienie nagrodą rzeczową
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Procedura postępowania wychowawców w przypadku uczniów opuszczających zajęcia
szkolne:
1) W przypadku ucznia opuszczającego pojedyncze godziny lekcyjne wychowawca:
a) przeprowadza z uczniem rozmowę, której celem jest poznanie przyczyn opuszczania
lekcji (wagarów) oraz stanu świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji
dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji,
b) informuje rodziców o nieobecnościach dziecka w szkole.
2) W przypadku ucznia opuszczającego niepokojącą ilość godzin lekcyjnych wychowawca:
a) wzywa rodziców do szkoły,
b) przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia w celu poznania czynników zakłócających
uczęszczanie do szkoły oraz uświadamia potrzebę współpracy w przeciwdziałaniu
ucieczkom z lekcji i konsekwencjom takich sytuacji,
c) przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodzica i ustala razem z nim warunki
poprawy frekwencji.
d) wychowawca może także włączyć do współpracy pedagoga szkolnego.
3) W przypadku ucznia nagminnie opuszczającego zajęcia lekcyjne:
a) wychowawca przekazuje pedagogowi informację o skali problemu, sytuacji szkolnej
i rodzinnej dziecka,
b) wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa rodziców do szkoły i uczestniczy
w rozmowie z nimi i z uczniem w obecności dyrektora i pedagoga szkolnego.
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Procedura postępowania w stosunku do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego:
1. Obowiązek szkolny.


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat , oraz trwa do ukończenia gimnazjum,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.



Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do publicznych lub
niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szkół specjalnych,



w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,



w

ramach

nauczania

indywidualnego

(możliwość

ta

dotyczy

dzieci

i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły (art. 71 b ust. 1a ustawy o systemie oświaty),
2. Obowiązek nauki.
Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:


przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,



przez

uczęszczanie

na

zajęcia

realizowane

w

formach

pozaszkolnych

(art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty) w placówkach publicznych i niepublicznych
posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty,


przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej
prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o
systemie oświaty.



przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u
pracodawcy.



a także przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym innego państwa w Polsce (art.16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty).



poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (art.16 ust. 7 ustawy o
systemie oświaty).



spełnianie obowiązku szkolnego może mieć miejsce także poza szkołą, na podstawie
decyzji dyrektora szkoły - zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o
systemie oświaty.
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Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku
szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,
Prawa i obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
1. Rodzicom przysługuje prawo do:
a) złożenia wniosku o przyśpieszenie obowiązku szkolnego,
b) wystąpienia do dyrektora szkoły o spełnianie przez dziecko
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
c) wystosowania wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego,
d) wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program
lub tok nauki.
2. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienia

dziecku

warunków

umożliwiających

przygotowanie

się

do zajęć szkolnych,
d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków
nauki określonych w zezwoleniu.
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Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
1. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Przez

niespełnienie

obowiązku

szkolnego

i

obowiązku

nauki

należy

rozumieć

nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć.
Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z
dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr
229, poz. 1954 z póżn. zm.) i skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w
administracji, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji jest miejscowo właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z
art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie
nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie
rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu - aż do osiągnięcia
pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo
grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy zł), jednak
może być nakładana wielokrotnie do kwoty 50 000,00 (pięćdziesięciu tysięcy zł).
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji
administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania.
1. W

przypadku

gdy frekwencja

ucznia

z

miesiąca

poprzedniego

wyniosła

poniżej 50% przeprowadzonych w miesiącu zajęć lekcyjnych pedagog poinformowany
przez wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji, w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
wysyła oddzielnie do obojga rodziców ucznia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka do szkoły ( załącznik nr 1),
2. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia
doręczenia upomnienia.
3. W przypadku niezastosowania sie do wezwania mimo upływu terminu określonego w
upomnieniu dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do
organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu
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egzekucyjnym w administracji jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego
( załącznik nr 2).
4. Do wniosku dołącza sie tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art.
27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia
upomnienia ( załącznik nr 3).
5. W przypadku nie podjęcia przez ucznia obowiązku szkolnego, mimo zastosowania
procedury egzekucyjnej, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 ponownie stosuje procedury
określone w pkt. 1 – 4.
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Załącznik do Programu poprawy Frekwencji nr 1
Włocławek, dnia……………………

Pan/i
………………………………..
………………………………..
………………………………..

UPOMNIENIE
w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne
Wobec tego, że Pana/i syn/córka ..………………………………………………,
uczeń kl. ……… Gimnazjum Nr 7/ IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 we
Włocławku nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego
(nieobecności nieusprawiedliwione w miesiącu ................................ przekroczyły 50 %)
określonego postanowieniam ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wzywa się Panią/Pana do regularnego posyłania
dziecka na zajęcia szkolne.
Niepodjęcie przez corki/syna nauki w terminie siedmiodniowym od daty doręczenia
spowoduj

zastosowanie

wobec

Pani/Pana

środków

przymusowych

przewidzianych

w art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 1991
nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) poprzez nałożenie grzywny

w

celu przymuszenia, w wysokości 5 000,00zł (pięciu tysięcy), która może być nakładana
wielokrotnie do kwoty 10 000 zł (dziesięciu tysięcy).
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Załącznik nr Programu poprawy Frekwencji nr 2
Włocławek, ……………………

Prezydent
Miasta Włocławek

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku na podstawie art. 120 i 121 Ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17.06.1996 r. (Dz. U. 1991 r. nr 36 poz.
161 z późniejszymi zmianami) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu
przymuszenia

do

wykonania

obowiązku

szkolnego

przez

ucznia/uczennicę

………………………………………….........................., ur. ...............................................,
zam. ............................................................, syna/córkę ..............................................................
W celu wyegzekwowania obowiązku szkolnego (art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty - Dz. U. z 1996r. nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) szkoła zastosowała następujące
środki:
1 ................................................................
2 ................................................................
W związku z powyższym Dyrekcja Szkoły prosi o nałożenie grzywny pieniężnej o proponowanej
wysokości.

W załączeniu:
- tytuł wykonawczy
- dowody doręczenia upomnień
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Załącznik Programu poprawy Frekwencji nr 3
Włocławek ,…………………………….

Tytuł Wykonawczy nr …..

Pan/i
….……………………………………
………………………………………..
………………………………………

Na podstawie art. 26 § 2 i art. 27 Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami)
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 – IV Liceum Ogólnokształcącego / Gimnazjum Nr 7
stwierdzeniu

nie

realizowania

przez

……………………………………………………………………….

po

ucznia/uczennicę
klasy

…………

obowiązku szkolnego – mimo upomnienia z dnia …………………………………..
potwierdza, że na podstawie art. 20 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
(Dz. U. 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) obowiązek ten
jest wymagany i wszczyna na podstawie niniejszego Tytułu Wykonawczego postępowanie
egzekucyjne w administracji w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego.
Tytuł ten w razie zastosowania grzywny w celu przymuszenia stanowi – zgodnie
z art. 119 i 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – podstawę
do nakładania dalszych grzywien, jeżeli będzie to niezbędne dla przymuszenia
do wykonania obowiązku szkolnego.
Zgodnie z art. 33 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu
przysługuje

prawo

zgłoszenie

zarzutów

do

Dyrektora

Szkoły

w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Tytułu Wykonawczego.
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Załącznik 3
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Pytania zawarte w poniższej ankiecie służą ocenie sytuacji wychowawczej w szkole. Proszę udzielić
odpowiedzi poprzez zakreślenie wybranej z poniżej podanych.
1. Do czego Pana(i) zdaniem powinna przygotować szkoła? (Proszę zaznaczyć dwie wybrane
odpowiedzi)
a) do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu
b) do rozumienia świata i ludzi
c) do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie
d) do roli obywatela i członka społeczności lokalnej
e) do sprawnego wykonywania obowiązków
f) inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
2. Czy w szkole istnieje spójny system wartości, akceptowany przez wszystkich?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
3. Jakie główne wartości szkoła powinna przekazywać uczniom?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............................
4. Jakie Pan(i) zauważa główne problemy wychowawcze w szkole?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Jakie działania wychowawcze podejmuje Pan(i) w pracy z uczniami?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................................
6. Czy dzięki programowi wychowawczemu uczniowie:
 potrafią rozwiązywać problemy
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
 znają swoją wartość
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
 umieją pracować w grupie?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zdania
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d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
7. 1. Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności wychowawcze w skali 1-6 , gdzie jedynka jest oceną
najniższą.
1-2-3-4-5-6
8. Praca z którym obszarem sprawia Panu(i) największe problemy (proszę podkreślić pięć
najważniejszych punktów)
o Przeciwdziałanie agresji fizycznej lub słownej
o Rozwiązywanie trudności wychowawczych
o Praca z uczniem z słabym dydaktycznie
o Motywowanie uczniów do pracy
o Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.
o Znajomość oczekiwań i potrzeb uczniów
o Formułowanie celów wychowawczych
o Integracja uczniów
o Dokumentacja problemów wychowawczych
o Znajomość i przestrzeganie praw uczniów w szkole
o Diagnozowanie potrzeb uczniów
o Rozwiązywanie konfliktów
o Współpraca z rodzicami
o Diagnozowanie trudności wychowawczych
o Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia
o Komunikowanie się z uczniami
o Inne ……………………………………………………………………………
9. Kto zdaniem Pana/i powinien odpowiadać za pracę wychowawczą w naszej placówce? (Proszę
podkreślić i ewentualnie dopisać)
a) Wychowawca klasy
b) Pedagog
c) Wszyscy nauczyciele
d) Inne osoby – kto? ……………………………………………………………………..
10. Nad czym powinna skupiać się działalność wychowawcza szkoły?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11. Jakie czynniki, pomijając uczniowskie, utrudniają Panu(i) pracę wychowawczą z młodzieżą. (proszę
wymienić)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12. Co według Pana(i) jest najczęstszą przyczyną trudności wychowawczych? (proszę podkreślić)
a) Trudności w nauce ( np. obniżone możliwości intelektualne, zaległości z lat poprzednich)
b) Trudna sytuacja rodzinna:
 Alkoholizm w rodzinie
 Złe warunki materialne rodziny
 Wyjazdy rodziców do pracy za granicę
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c)
d)




e)

Choroby
Brak motywacji i niechęć do nauki
Problemy emocjonalne i zdrowotne:
Depresja
Wpływ grupy rówieśniczej
Złe towarzystwo
Odrzucenie
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………
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Załącznik 4
ANKIETA DLA UCZNIÓW
Pytania zawarte w poniższej ankiecie służą ocenie sytuacji wychowawczej w szkole. Ankieta jest
anonimowa. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.
1. Do czego Twoim zdaniem powinna przygotować szkoła?
a) do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu
b) do rozumienia świata i ludzi
c) do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie
d) do roli obywatela i członka społeczności lokalnej
e) do sprawnego wykonywania obowiązków
f) inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
2. Czy w naszej szkole istnieje spójny system wartości, akceptowany przez wszystkich?
f) zdecydowanie tak
g) raczej tak
h) nie mam zdania
i) raczej nie
j) zdecydowanie nie
3. Jakie główne wartości nasza szkoła powinna przekazywać uczniom?
a) Rodzina
j) Praca
b) Uczciwość
k) Patriotyzm
c) Miłość
l) Szacunek wobec drugiego człowieka
d) Przyjaźń
m) Pieniądze
e) Dobre wykształcenie
n) Bycie pomocnym
f) Prestiż, szacunek innych
o) Mądrość
g) Wiara w Boga
p) Odwaga
h) Odpowiedzialność
i) Inne …………………………………………………………………………………….
4. Jakie zauważasz problemy wychowawcze w naszej szkole?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Jakie działania wychowawcze podejmują pracownicy naszej szkoły w pracy z uczniami?
a) Rozmowy indywidualne z uczniem
b) Zgłaszanie spraw do pedagoga szkolnego
c) Kontakty i spotkania z rodzicami
d) Spotkania ze specjalistami ( psycholog, policjant)
e) Pogadanki na lekcji
f) Udział w programach, kampaniach profilaktycznych
g) Rozmowy z dyrekcją szkoły
h) Wplatanie zagadnień wychowawczych na zajęciach przedmiotowych, omawianie ich
i) Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę ……………………………………………….
j) Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………...
6. Czy dzięki działaniom wychowawczym podejmowanym w szkole:
 Starasz się być bardziej aktywny fizycznie
TAK/NIE
 Zwracasz większą uwagę na to jak się odżywiasz
TAK/NIE
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 Ograniczasz czas spędzony przy komputerze, tablecie, telefonie, itp.
TAK/NIE
 Bardziej dbasz o higienę osobistą
TAK/NIE
 Starasz się w ciągu dnia znajdować czas na odpoczynek, hobby
TAK/NIE
 Starasz się myśleć o sobie pozytywnie
TAK/NIE
 Prosisz kogoś o pomoc, kiedy masz kłopoty
TAK/NIE
 Potrafisz pracować w grupie
TAK/NIE
 Znasz swoją wartość
TAK/NIE
 Potrafisz poprawnie i skutecznie komunikować się z otoczeniem
TAK/NIE
 Jesteś przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych
TAK/NIE
 Jesteś tolerancyjny wobec inności
TAK/NIE
 Posiadasz ukształtowany system wartości
TAK/NIE
 Potrafisz rozwiązywać problemy
TAK/NIE
 Jesteś przygotowany do wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
TAK/NIE
 Potrafisz być asertywny
TAK/NIE
 Nie poddajesz się presji grupy
TAK/NIE
 Jesteś świadomy skutków zażywania środków uzależniających
TAK/NIE
 Bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje, czyny
TAK/NIE
 Zwracasz uwagę na kulturę swojego zachowania i kulturę słowa
TAK/NIE
 Przejawiasz postawę patriotyczną
TAK/NIE
 Rozwijasz swoje pasje, zainteresowania
TAK/NIE
9. Kto Twoim zdaniem powinien odpowiadać za pracę wychowawczą w naszej szkole? (Proszę
podkreślić i ewentualnie dopisać)
e) Wychowawca klasy
f) Pedagog
g) Wszyscy nauczyciele
h) Inne osoby – kto? ……………………………………………………………………………….
10. Czego powinna dotyczyć działalność wychowawcza szkoły?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12. Co według Ciebie jest najczęstszą przyczyną trudności wychowawczych u uczniów?
a) Trudności w nauce
b) Trudna sytuacja rodzinna, np.:
 Alkoholizm w rodzinie
 Złe warunki materialne rodziny
 Wyjazdy rodziców do pracy za granicę
 Choroby
 Inne, ……………………………………………………………………………………………
f) Brak motywacji i niechęć do nauki
g) Problemy emocjonalne i zdrowotne:
 Depresja
 Wpływ grupy rówieśniczej
 Złe towarzystwo
 Odrzucenie
h) Inne, jakie? ……………………………………………………………………………
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13. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
TAK/NIE
14. Jak się zazwyczaj czujesz w szkole?
Dobrze/Źle
15. Co decyduje o tym, że dobrze czujesz się w szkole?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
16. Co powoduje, że źle czujesz się w szkole?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik 5
Ankieta dla Rodziców
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań wychowawczych
podejmowanych w szkole.
Dziękujemy
1. Do czego Pana(i) zdaniem powinna przygotować szkoła?
a) do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu
b) do rozumienia świata i ludzi
c) do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie
d) do roli obywatela i członka społeczności lokalnej
e) do sprawnego wykonywania obowiązków
f) inne, jakie? …………………………………………………………………………………..
2. . Jakie główne wartości nasza szkoła powinna przekazywać uczniom?
j) Rodzina
j) Praca
k) Uczciwość
k) Patriotyzm
l) Miłość
l) Szacunek wobec drugiego człowieka
m) Przyjaźń
m) Pieniądze
n) Dobre wykształcenie
n) Bycie pomocnym
o) Prestiż, szacunek innych
o) Mądrość
p) Wiara w Boga
p) Odwaga
q) Odpowiedzialność
r) Inne …………………………………………………………………………………….
3. Jakie Pani/Pan zauważa problemy wychowawcze w naszej szkole?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Czego powinna dotyczyć działalność wychowawcza szkoły Pani/Pana zdaniem?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Jakie Pani/Pan ma oczekiwania wobec szkoły w zakresie wspomagania rozwoju Państwa dziecka?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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