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PROGRAM WYCHOWAWCZY OPRACOWANO 

W OPARCIU O : 
 
• Konstytucję RP 

• Ustawę o systemie oświaty 

• Kart ę nauczyciela 

• Program Profilaktyki Prorodzinnej Pa ństwa 

• Konwencję Praw Dziecka 

• Obserwacje, ankiety, konsultacje z nauczycielami, rodzicami uczniów 

 
 
 
W opracowaniu programu przyjęto następującą konstrukcj ę 
układu materiału: 
 
I.       ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 
II.     CELE WYCHOWAWCZE 
III.     METODY I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 
 
UWAGA: Na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu  Rada 
Pedagogiczna zatwierdza niniejszy program, nanosząc  ewentualne zmiany. 
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I.   ZAŁO ŻENIA   PODSTAWOWE 
 
1.      Każdy członek społeczności szkolnej - od dyrektora i nauczycieli 
poprzez  uczniów, ich rodziców aż do pozostałych pracowników szkoły- jest 
osobą wolną, która świadomie wstąpiła do tej społeczności i zdecydowała się 
na jej współtworzenie.  
2.     Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie 
ze sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory. 
3.     Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, wychowują swoją  
osobowością i zachowaniem. 
4.    Zasadą wszystkich członków wspólnoty szkolnej winien być brak 
obojętności.  
5.      Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka  
i uczestniczenie w zajęciach. 
6.      Szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu 
społecznym i publicznym kraju, pozostawiając uczniom pełną swobodę 
wyborów politycznych. 
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II.  CELE  WYCHOWAWCZE 
   
1. Społeczność szkolną - jako formę wspólnoty wychowawczej - stanowią 
uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący      
w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu      
wyznaczonych zadań. 
2. Celem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankowi 
(jako osobie i podmiotowi żyjącemu w świecie) w osiągnięciu dojrzałej 
osobowości. Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu  
i wypracowaniu przez wychowanka coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii 
jego sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. 
3. Dojrzałą osobowością cechuje się wychowanek, który w swym 
postępowaniu zdolny jest otwierać się na innych ludzi, zachowując 
podstawową kontrolę własnych uczuć, dbając o ich rozwój, zdolny 
realistycznie oceniać swoje możliwości. 
 
Wychowanka powinno cechować:  

• kultura osobista – zachowywanie się z godnością i szacunkiem wobec 
drugiej osoby - wyrażona przez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę 
pomieszczeń itd., 

• pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, 
• odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, nauczyciela, 

itp.), 
• pomoc koleżeńska udzielana systematycznie, np. pomoc w nauce, opieka nad 

niepełnosprawnym, 
• wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących  
     z różnych powodów, 
• dążenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń-nauczyciel, dzieci-

rodzice), 
• tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, religii, wobec 

różnych narodów, ras, 
• miłość i szacunek do ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji 
     oraz troska o utrzymanie i pomnażanie dziedzictwa narodowego; godne    
     reprezentowanie kraju na zewnątrz, 
• przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju, szacunek do 

pracy/nauki; uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, 
bezinteresowność, 

• umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek do przyrody, odkrywanie jej 
piękna i tajemnic, zdrowy odpoczynek, 

• zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwania jasnego i pewnego 
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światopoglądu, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodnie z własnym    
sumieniem, wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności (na miarę 
własnych możliwości), 

• odporność na negatywne wpływy  patologicznych zjawisk społecznych oraz  
środków masowego przekazu, 

• dbałość o otoczenie szkoły, zieleni itp., 
• w miarę możliwości udział w pracach na rzecz szkoły. 
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III.  METODY  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA 
 
A. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
1.  Tematyczne  godziny wychowawcze  związane z problematyką  Programu 
wychowawczego. Równolegle wybrana tematyka winna być włączana do 
realizacji wszystkich przedmiotów nauczania. Przykładowa tematyka zajęć: 
 
KLASA  I 
a) omówienie profilu wychowawczego szkoły, 
b) realizacja ścieżki prozdrowotnej, 
c) umiejętność radzenia sobie ze stresem, kultura – bycia, stroju, języka, 
spędzenia wolnego czasu, obcowania z innymi ludźmi z zachowaniem zasad 
otwartości i tolerancji, 
d) ochrona uczuć intymnych. 
 
KLASA  II 
a) role społeczne wynikające z płci, 
b) godność człowieka (również w sprawach życia seksualnego, spożywania 
alkoholu i innych środków odurzających), 
c)odpowiedzialność za samego siebie: (dbałość o zdrowie, rozwój 
osobowości, zdolność do samooceny, rozwój zainteresowań, pasje, zdrowe 
ambicje; umiejętność panowania nad sobą (np. kontrola zachowań 
agresywnych, pokonywanie trudności i stresów). 
 
KLASA  III 
a) wolność a odpowiedzialność (wolność od ... i wolność do ...), 
b) odpowiedzialność za innych: rodzinę (obecną i przyszłą), przyjaciół, 
środowisko w miejscu zamieszkania, środowisko szkolne, środowisko 
przyrodnicze, kraj, 
c) odpowiedzialność za mienie społeczne, gospodarcze, umiejętność 
gospodarowania środkami materialnymi w domu, szkole, miejscu 
zamieszkania, środowisku lokalnym, kraju. 
 
KLASA  IV  
a) wierność sobie i wyznawanym zasadom a tolerancja: w grupie społecznej, 
w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym, 
b) rodzina trwała, bezpieczna, wierna sobie jako podstawa życia społecznego  
i narodowego. 
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    2. Prelekcje związane tematycznie z złożeniami Programu 
wychowawczego wygłaszane przez specjalistów dla rodziców, nauczycieli, 
uczniów. 
 
   Przykładowa tematyka prelekcji dla uczniów: 
• potrzeba i umiejętność rozmowy  dzieci z rodzicami, 
• organizowanie życia rodzinnego, 
• sposoby spędzenia wolnego czasu.   
 
3.   Spotkania klasowe z rodzicami uczniów  
Celem pierwszego spotkania (we wrześniu) jest zapoznanie się, integracja 
środowiska klasowego oraz ustalenie zasad współpracy wychowawczej: 
rodzice- wychowawca klasy. Naczelną zasadą przyjętą  przez wszystkich 
powinno być obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich  spotkaniach/ 
zebraniach klasowych. Propozycja spotkań z rodzicami : usiąść tak (np. 
tworząc krąg), aby wszyscy nawzajem się widzieli. Wychowawca klasy   
i każdy z rodziców dokonują krótkiej prezentacji swojej osoby, rodzice  mogą  
podawać propozycje dotyczące  udziału w życiu klasy i współpracy  
z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym . Na pierwszym spotkaniu 
powinna zostać wybrana rada rodziców, tzw. trójka klasowa. Można ustalić 
formy i zasady kontaktowania się rodziców ze szkołą (ustalenie dyżurów 
klasowych, wymiana adresów, numerów telefonów). Rodzice zostają 
zapoznani ze Statutem szkoły, Programem wychowawczym i Programem 
profilaktycznym szkoły, dzięki czemu mogą zaproponować zmiany w ich 
zapisie i wyrazić zgodę na współudział w ich realizacji. 
4.  Indywidualne rozmowy z uczniami  (np. uczeń- wychowawca, uczeń- 
pedagog szkolny , uczeń- wychowawca – rodzic- dyrektor szkoły). 
5.  Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym dotyczy pomocy  
psychologiczno - pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, organizowaniu szkolenia Rady Pedagogicznej, 
prowadzeniu zajęć lekcyjnych o tematyce wychowawczej.  
6. Stworzenie dobrych warunków do działalności Samorządu 
Uczniowskiego i innych organizacji młodzieżowych, które mają prawo 
prowadzenia działalności na terenie szkoły. 
7.    Przykładowe propozycje imprez szkolnych: 
• rozpoczęcie roku szkolnego, 
• impreza integracyjna dla uczniów klas pierwszych, 
• Sprzątanie świata - akcja sprzątania terenu szkolnego, wystawa, 
• Europejski Dzień Języków Obcych – konkurs, wystawa, 
• Dzień Edukacji Narodowej  – koncert życzeń, 
• zwyczaje i obrządki związane z  Dniem Wszystkich  Świętych i Dniem  
  Zadusznym, 
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• impreza rozrywkowo- sportowa z okazji  Dnia Ucznia i Dnia Sportu, 
• akcja krwiodawstwa, 
• pokaz mody studniówkowej, 
•  konkurs stroików świątecznych połączony z wystawą, 
• mikołajki – impreza ogólnoszkolna, 
• Wigilia szkolna – przedstawienie, 
• Wigilie klasowe, 
• podkoziołek- przedstawienie, 
• walentynki- poczta walentynkowa,  quiz walentynkowy, konkurs karaoke, 
• Dzień Kobiet- koncert życzeń, 
• Dzień Wiosny połączony z popisami muzycznymi,  
• Dzień Dziecka – impreza ogólnoszkolna, 
• pożegnania absolwentów – impreza artystyczna. 
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    8.    Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki  
 
Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
grudnia   2002 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i palcówkach; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8    
listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki; 

• Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym; 
• Zarządzenia nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 

1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły  
i  placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki;   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 6 maja 1997 r. w sprawie  
        określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,  
        pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
 

 
Formy działalności:  
1. wycieczki przedmiotowe – organizowane w celu uzupełnienia 
obowiązkowego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub 
przedmiotów pokrewnych, 
2. wycieczki krajoznawczo- turystyczne , zwane dalej „wycieczkami” , 
3. imprezy krajoznawczo- turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje), 
4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, 
5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania (zielone 
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne). 
 
Organizacja wycieczek: 
1. Zgodę na organizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po  
zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. 
2. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym  
i  
organizacyjnym, następnie informuje się jej uczestników o celu, trasie,  
harmonogramie i regulaminie.  
3.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę  
uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera  
karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły (załącznik  
nr 2 -  karta wycieczki/ imprezy). 
4. Decyzję, czy klasa/ uczeń  traci w danym roku prawo do uczestnictwa  
w wycieczce podejmuje wychowawca/ Rada Pedagogiczna. 

    5. W wycieczkach klasowych mogą uczestniczyć uczniowie innych klas za     
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    zgodą wychowawców tych klas. 
6. Przed wyjazdem na wycieczkę kierownik wycieczki opracowuje    

     regulamin wycieczki, z którym zapoznaje uczniów i ich rodziców.  
     7. Rodzice uczniów niepełnoletnich muszą wyrazić pisemną zgodę na  

uczestnictwo ich dziecka w wycieczce (nie dotyczy wycieczek  
przedmiotowych organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych), zał. nr 1- 
zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę. 
8.  Opiekun wycieczki sprawuje opiekę nad powierzonymi mu przez  
kierownika wycieczki uczniami.  
9. Uczeń bez zgody opiekuna/opiekunów wycieczki nie może samodzielnie  
się oddalać od grupy bądź zrezygnować z uczestnictwa w wycieczce  
(dotyczy to także uczniów pełnoletnich). 
10. W przypadku niewłaściwego/ nagannego zachowania ucznia kierownik  
wycieczki zawiadamia o tym fakcie rodziców / opiekunów prawnych ucznia, 
którzy są zobowiązani do przyjazdu i odbioru swego dziecka   (dotyczy 
sytuacji, gdy uczeń swym zachowaniem naraża zdrowie i  bezpieczeństwo 
swoje lub/i innych uczestników wycieczki).  
11.  Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego  
przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa w czasie trwania 
wycieczki.  
12.  Zbiórka wszystkich uczestników wycieczki następuje na terenie szkoły,  
dotyczy wyjazdu na wycieczkę i powrotu z wycieczki. 
13.  Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej  
samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe   
z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe  
i krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej   jeden 
opiekun dla grupy 30 uczniów. 
 14. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji w obrębie 
miejscowości, w której znajduje się szkoła uczniów, opieka powinna być 
zwiększona w zależności od wieku uczniów, odległości i innych potrzeb. 
15. Przy wyjściu, wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest 
siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 
uczniów. 
16.   Nauka pływania powinna odbywać się w grupach liczących nie więcej 
niż 15 osób na jednego opiekuna. 
17.    Zasady organizacji wycieczek w górach, osób pływających, kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne określają odrębne przepisy.  

 
Zadania kierownika wycieczki: 
• opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 
• opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 
• zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki 
lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 
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• zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 
do ich przestrzegania, 
• określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia 
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 
• nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 
apteczkę pierwszej pomocy, 
• organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 
• dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 
• dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 
wycieczki lub imprezy, 
• dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub 
imprezy po jej zakończeniu. 
 
Zadania opiekuna wycieczki: 
• sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami, 
• współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu  
i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 
• sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
• nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 
• wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

    Regulamin uczestnika wycieczki: 
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania 

poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów. 
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 
4. Wszelkie niedyspozycje należy zgłaszać opiekunowi; zabrania się 

przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna. 
5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, 

papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub 
spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia 
rodziców. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych 
regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie 
niszczyć mienia, przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach 
niedozwolonych, itp.). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 
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9. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni 
strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 

10. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 
z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad. 

Inne zasady dotyczące imprez i wyjść ze szkoły: 
• w godzinach zajęć lekcyjnych przewiduje się wyjścia zbiorowe uczniów do 
kina, teatru lub inne imprezy, jak również organizowanie koncertów i innych 
imprez na terenie szkoły.  

 
9.  Pomoc w umiejętnym spędzaniu czasu wolnego ucznia: 
• organizacja przerw (dyżury nauczycieli i młodzieży), więcej ruchu  
i zajęć celowych, korzystanie z centrum multimedialnego, świetlicy, 
uczestnictwo w kołach zainteresowań np.: kółko fotograficzne, muzyczne, 
plastyczne, artystyczne, 
• zajęcia sportowe, np. siłownia, koszykówka, aerobic, piłka ręczna, 
lekkoatletyka, 
• zajęcia artystyczne, kulturalne, np.: konkursy, olimpiady, 
• zajęcia charytatywne: Szkolny Wolontariat, PCK, Szkolny Klub 
„Animalsi” .  
 
10.  Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji  narodowych i szkolnych: 
• rocznice narodowe : 1 września, 11 listopada, 3 maja, 
• pogłębianie wiedzy o patronie szkoły, 
• zapoznanie uczniów ze Szkolną Izbą Pamięci,  
• identyfikatory szkolne, 
• spotkania absolwentów, 
• stały kontakt z byłymi pracownikami szkoły. 
 
11. Opracowanie przez bibliotekę szkolną bibliografii do tematów 
związanych z „Programem wychowawczym szkoły”- załącznik nr 3.  
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B.    ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW  
       I  INNYCH  PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ  
       RODZICÓW UCZNIÓW 
 
 
NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY SZKOŁY 
 

• Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie 
zajęć lekcyjnych oraz rzetelne przygotowywanie się do nich.   

• Nauczyciel ma obowiązek sprawdzania i odnotowywania w dzienniku  
     lekcyjnym  obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 
• Każdy nauczyciel w swojej pracy kieruje się dobrem ucznia, jego 

rozwojem  i dlatego w razie potrzeby powinien być do dyspozycji 
ucznia (prowadzenie z uczniem rozmów, udzielanie informacji, służenie 
pomocą). 

• Nauczyciel w pracy dydaktyczno- wychowawczej z uczniami zachowuje 
neutralność polityczną, np. nie zaprasza do szkoły polityków lub innych 
osób w celu agitacji politycznej. Nie oznacza to braku rzetelnej, 
obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne.  

• Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą ukazywać się za wiedzą  
i  zgodą dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.  

• Wszyscy nauczyciele podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych 
realizują, w miarę możliwości, treści Programu wychowawczego szkoły. 

 
WYCHOWAWCA 
• Opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły plan 
wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami). 
• Systematycznie podejmuje wysiłki zmierzające do  wytworzenia 
prawidłowej, przyjaznej atmosfery klasowej.  
• Uczestniczy we wszystkich  znaczących dla klasy imprezach, 
uroczystościach oraz  uroczystościach, w których wychowankowie biorą 
udział.  
• Wychowawcy klas maturalnych przez cały okres trwania egzaminów 
maturalnych są do dyspozycji swych wychowanków i dyrekcji szkoły. 
• W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego środowisku zamieszkania.  
• Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia w szkole. Jest w stałym 
kontakcie z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia. Jest zorientowany w 
sytuacji pozaszkolnej wychowanka. 
• Organizuje zebrania klasowe z rodzicami.  
• Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację wychowawcy klasy. 
• Jest w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym i umożliwia mu wzajemne 
poznanie się z uczniami.  
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RODZICE 
Powinni : 

• Uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. 
• Współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi   

i profilaktycznymi. 
• Uczestniczyć w zebraniach rodziców, „ drzwiach otwartych „ , prelekcjach 

poświęconych tematyce wychowawczej. 
• Dbać o odpowiedni ubiór i wygląd swego dziecka. 
• Informować wychowawcę o nieobecnościach ucznia na zajęciach lekcyjnych 

(zawiadamianie telefoniczne, informacja pisemna, bądź bezpośredni kontakt 
z wychowawcą klasy). 

• Być w stałym kontakcie z wychowawcą klasy w sytuacjach tego 
wymagających. 

• Niezbędnym elementem wychowawczym jest włączanie młodzieży  
w obowiązki życia rodzinnego, domowego. 
 
Propozycje współpracy rodziców ze szkołą. Udział w: 
• wycieczkach klasowych, imprezach kulturalnych, 
• działaniach na rzecz szkoły : pomoc w bieżących remontach szkoły,    
    poprawa estetyki sal lekcyjnych, prace porządkowe na terenie szkoły itp.  
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C.  SYTUACJE WYMAGAJ ĄCE POMOCY WYCHOWAWCZEJ  
 
SYTUACJE POZYTYWNE 
 
1. Wyraźne wyniki pracy nad sobą, np. poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień 

na zajęcia lekcyjne, kontrola zachowań agresywnych i negatywnych 
emocji. 

2. Inicjowanie działań (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych) na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego , np. organizacja imprez kulturalnych, 
sportowych.  

3. Systematyczna dbałość o wygląd klasy/ pracowni.  
4. Systematyczna pomoc w bibliotece lub innych agendach szkoły. 
5. Systematyczna dbałość o otoczenie szkoły, zieleni itp. 
6. Pomoc koleżeńska udzielana systematycznie, np. pomoc w nauce, opieka 

nad osobą niepełnosprawną. 
7. Systematyczna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym  poza szkołą. 
8. Wyjątkowy (wyróżniający) udział ucznia w życiu rodzinnym, np. opieka 

nad młodszym rodzeństwem, osobami starszymi, systematyczne prace 
porządkowe itp. 

9. Pozytywny wpływ na rówieśników. 
10. Wysoka kultura osobista. 
11. Wyjątkowe zasługi, np. dla ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska 

itd.  
 

POCHWAŁY, NAGRODY, PRZYWILEJE 
 
1. Pochwała ustna: 
a) bezpośrednia, indywidualna, 
b) przed  społecznością klasy,  
c) przed całą społecznością szkolną. 
2. Podniesienie oceny z zachowania. 
3. Pochwała pisemna:  
a) dyplom uznania, 
b) wpis do dokumentów, 
c) list pochwalny do rodziców. 
4. Nagrody książkowe. 
5. Ufundowanie pomocy służącej rozwojowi zainteresowań, np. filmy,  
książki, piłki, farby. 
6. Nagrody rzeczowe.  
7. Dodatkowe dni lub godziny na: 
- wycieczki, 
- imprezy szkolne. 
8. Ufundowanie biletów, np. do kina.  
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SYTUACJE WYMAGAJ ĄCE INTERWENCJI WYCHOWAWCZEJ 
 
ZASADY OGÓLNE 
 
1. Podstawą oddziaływań wychowawczych powinna być  konsekwencja  

ponoszenia popełnionego czynu. W miarę możliwości uczniowie 
dokonują naprawy uczynionego zła.  

2. Stosowane środki wychowawcze powinny przynosić pozytywne 
oddziaływanie na zachowanie ucznia.  

3. Każdorazowo sprawcy zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu  
i zasadność  zastosowanego środka wychowawczego. 

4. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole, jak i poza nią.  
5. Może nastąpić złagodzenie kary w przypadku szczególnych zasług 

ucznia. 
6. W przypadkach nietypowych, nieznajdujących się w schemacie, należy 

podjąć działania indywidualne , określić karę dla ucznia, powołać komisję 
nauczyciele - uczeń do rozstrzygnięcia problemu. 

 
 
SYTUACJE NIEWŁA ŚCIWE 
 

     1.  Niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się ze zobowiązań, np. z 
regulaminu szkoły, regulaminu biblioteki, zadań społecznych. 
Nieuzasadnione opuszczanie zajęć lekcyjnych. W przypadku 
nieusprawiedliwionych  godzin lekcyjnych przyjmuje się następującą 
skalę ocen z zachowania:  
wzorowa 0 -5 godzin nieusprawiedliwionych, 
bardzo dobra 6 - 10 godzin nieusprawiedliwionych, 
dobra 11- 35 godzin nieusprawiedliwionych, 
poprawna 36 – 45 godzin nieusprawiedliwionych, 
nieodpowiednia 46 - 55 godzin nieusprawiedliwionych, 

     naganna powyżej 55 godzin nieusprawiedliwionych. 
a. Spóźnianie na zajęcia lekcyjne. 
b. Nieodpowiedni strój i wygląd, np.: niechlujny, niehigieniczny, 

wyzywający, jaskrawy makijaż wskazujący na przynależność do 
nieformalnych grup młodzieżowych, zagrażających bezpieczeństwu 
i porządkowi publicznemu. 

c. Brak stroju i obuwia sportowego na zajęciach wychowania 
fizycznego. 

2. Dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych. 
3. Niszczenie środowiska przyrodniczego. 
4. Zachowanie agresywne.  
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5. Stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej wobec ludzi i zwierząt.  
6. Zaleca się unikanie wyrażania opinii negatywnych o innych ludziach.    
7. Unikanie odpowiedzialności za popełniane czyny, obarczanie za nie winą 

innych.  
8. Palenie papierosów, zażywanie napojów alkoholowych i innych środków 

psychoaktywnych na terenie szkoły przez wszystkich uczniów. 
9. Palenie papierosów, picie napojów alkoholowych  poza szkołą  przez 

uczniów niepełnoletnich. 
10. Zażywanie  i rozprowadzanie środków psychoaktywnych (narkotyki, leki 

psychoaktywne, sterydy) w szkole i poza szkołą. 
11. Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych (np.: narkotyki, dopalacze, leki psychoaktywne). 
12. Kłamstwa, krętactwa. 
13. Fałszerstwo. 
14. Kradzież. 
15. Wulgarny sposób bycia:  zachowanie, słownictwo,  wygląd. 
16. Wulgaryzowanie uczuć intymnych swoich i drugich osób. 
17. Brak szacunku dla innych (rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, 

rówieśników i innych osób). 
18. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, 

znęcanie się itp.  
19. Sytuacje gorszące i deprawujące, np. związane z zachowaniami 

seksualnymi. 
20. Zachowania, które są niewłaściwe bądź naganne w rozumieniu moralnym, 

etycznym, prawnym.  
 

 
 
ŚRODKI WYCHOWAWCZE 
1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem (nauczyciel, który jako 

pierwszy zetknął się z problemem). 
2. Rozmowa wychowawcy z uczniem.  
3. Upomnienie/nagana wychowawcy klasy (zależy od stopnia przewinienia).  
4. Rozmowa pedagoga  szkolnego z uczniem. 
5. Rozmowa z rodzicem: 
6. telefoniczna (zaproszenie rodzica do szkoły, 
7. rozmowa indywidualna z rodzicem i uczniem.  
8. Skierowanie ucznia na rozmowę wychowawczą z dyrektorem szkoły.  
9. Nagana ustna dyrektora szkoły/ wpisanie nagany do zeszytu  klasowego.  
10. Obniżenie oceny z zachowania. 
11. Zawarcie kontraktu z uczniem w obecności dyrektora szkoły, pedagoga 

szkolnego, wychowawcy klasy i rodzica ucznia.   
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12. Naprawienie wyrządzonej szkody przez ucznia, przeproszenie drugiej 
strony. 

13. Prace społeczne (po zajęciach lekcyjnych) na rzecz środowiska  
   szkolnego. 

14. Zaproponowanie  skierowanie do specjalisty, np. psychologa: 
a) w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni, zgodę wyraża rodzic/ 

opiekun prawny, 
b) uczeń pełnoletni może podjąć decyzję sam.    

15. Nagana pisemna dyrektora szkoły z wpisaniem jej  do akt ucznia . 
16. Dyrektor w przypadku popełnienia przez ucznia czynu o wysokim stopniu 

szkodliwości społecznej udziela uczniowi naganę pisemną,  pomijając 
kolejność przestrzegania procedur.  

17. Nagana Rady Pedagogicznej/ wpisanie nagany do akt ucznia. 
18. Odebranie prawa uczniowi do uczestnictwa w imprezach klasowych,  

a. szkolnych. 
19. Przeniesienie ucznia do innej szkoły bądź skreślenie z listy uczniów 

szkoły po wyczerpaniu wszystkich środków wychowawczych.   
20. W przypadku, gdy problem dotyczy społeczności klasowej - rozwiązanie 

klasy. 
 
STOPNIOWALNO ŚĆ STOSOWANIA ŚRODKÓW 
WYCHOWAWCZYCH: 
 

1. Rozmowa nauczyciela/ wychowawcy klasy z uczniem. 
2. Wpisanie przez nauczyciela /wychowawcę uwagi do zeszytu uwag. 
3. W przypadku ponownego powtórzenia się sytuacji niewłaściwej - nagana 

pisemna wychowawcy klasy i powiadomienie rodzica ucznia. 
4. Spotkanie uczeń- rodzic- pedagog. 
5. W przypadku braku poprawy i powtarzania się sytuacji niewłaściwych / 

nagannych – rozmowa z dyrektorem szkoły. 
6. Nagana ustna /pisemna dyrektora szkoły. 
7. W przypadku pisemnej nagany dyrektora szkoły, uczeń otrzymuje ocenę 

naganną z zachowania. 
8. Zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy uczniem – rodzicem – 

dyrektorem szkoły. 
9. Nieprzestrzeganie warunków kontraktu skutkuje poniesieniem przez 

ucznia konsekwencji, które wynikają z treści podpisanego kontraktu. 
10. Druga nagana pisemna dyrektora szkoły.  
11. Nagana pisemna Rady Pedagogicznej. 
12. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły (dot. ucznia pełnoletniego) lub 

przeniesie go do innej szkoły. 
13. Uczeń palący papierosy/ spożywający alkohol lub zażywający inne środki 

psychoaktywne ( np.: narkotyki, dopalacze) lub będący na terenie szkoły 
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pod ich wpływem otrzymuje naganę pisemną dyrektora, co skutkuje 
wystawieniem uczniowi oceny nagannej z zachowania na śródrocze lub 
na świadectwie szkolnym.     

14. W przypadku powtórzenia się sytuacji uczeń otrzymuje drugą naganę 
pisemną dyrektora szkoły i ocenę naganną z zachowania.  

15. W przypadku dwukrotnego (rok po roku) otrzymania przez ucznia oceny 
nagannej z zachowania uczeń zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.  

16. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu szkolnego, 
m.in. rozprowadzania, używania  na terenie szkoły środków 
psychoaktywnych, np.: alkoholu, narkotyków, innych substancji, które 
zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka nie stosuje się stopniowalności 
środków wychowawczych.  

17. Decyzję o podjęciu danego środka wychowawczego/ kary podejmuje 
dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, pedagogiem 
szkolnym lub radą pedagogiczną.   

18.  Rodzice ucznia zostają powiadamiani przez wychowawcę klasy  
o  podjętych wobec ich syna/córki środkach wychowawczych/ karach.  
 

 
 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU: 

� Palenia przez ucznia papierosów w szkole  

1. W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu sytuacji, w której 
nauczyciel zaobserwował, że uczeń pali papierosy, przekazuje informację 
wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego i rodziców/ 
prawnych opiekunów ucznia (uczeń jednocześnie otrzymuje upomnienie  
wychowawcy klasy).  

3. W przypadku powtórzenia się problemu uczeń otrzymuje naganę 
wychowawcy klasy, która zostaje odnotowana w zeszycie wychowawcy.   

4. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, 
następnie uczeń jest skierowany na rozmowę – „pogawędkę profilaktyczną” do  
pedagoga szkolnego. 

5. W przypadku ponownego powtórzenia się sytuacji palenia 
papierosów wychowawca informuje dyrektora szkoły o problemie. Dyrektor 
udziela uczniowi naganę pisemną, której fakt zostaje odnotowany w dzienniku 
lekcyjnym. 
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EWALUACJA PROGRAMU 

 Ocena programu ma na celu określenie jego przydatności w dalszej pracy  
w obszarze wychowania. Ma pomóc w ustaleniu, czy program umożliwia 
osiągnięcie celów i założeń. Ewaluacja prowadzona będzie równolegle  
z realizacją programu. 

W zależności od potrzeb będą to: rozmowy, badania dokumentacji szkolnej, 
ankiety. 

 
 
 
Program opracował zespół wychowawczy : 
Elżbieta Tomaszewska 
Hanna Kaczmarek 
Izabela Kondratowicz – Nowak 
Danuta Lewandowska – Biskup 
Joanna Janicka 
Ewa Panert – Strzelczyk 
Paulina Pietrzak - Stocka 
 
 
 
 
 
 

 
 


