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Program poprawy sytuacji wychowawczej w szkole 

 
Rok szkolny 2016-2017 

 

 

Założenia programu 
 

Program został opracowany jako uzupełnienie treści obowiązującego Szkolnego 

Programu Wychowawczego. Jest odpowiedzią na niepokojące zjawiska, które zostały 

zaobserwowane w zakresie bezpieczeństwa młodzieży i sprawowania nad nią kontroli. 

Widoczne są: brak dyscypliny, niska kultura osobista, zachowania agresywne, 

posługiwanie się wulgaryzmami, bójki, zaczepki, zastraszenia, brak motywacji do 

nauki, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, brak 

podręczników. Wymienione problemy wynikają przede wszystkim z braku właściwych 

wzorców w rodzinach i najbliższym otoczeniu, przy jednoczesnym negatywnym 

wpływie grupy rówieśniczej. Dzieci borykają się z niską samooceną, co niektóre 

rekompensuja sobie zwracaniem na siebie uwagi przez trudne dla otoczenia 

zachowania. Uczniowie, nie radząc sobie z emocjami czy frustracją dokonują 

samookaleczeń, cierpią z powodu lęków (np. fobii szkolenj, lęków separacyjnych itd.) 

czy uzależnień i innych dysfunkcji występujących w ich rodzinach. 

 

Niniejszy program ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą obawy 

i sprzeciw społeczności szkolnej oraz zintensyfikować pracę wszystkich podmiotów 

szkoły w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole, powinien być 

realizowany przez wszystkich pracowników szkoły na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, przerwach, wycieczkach.  

 

 

Cel główny 

 

 podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły 

 poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów przemocy 

fizycznej i psychicznej, poprawę umiejętności komunikacyjnych, 

 profilaktyka zagrożeń, 

 kształcenie umiejętności „bezpiecznych zachowań”, radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych, 

 intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych. 

 

Cele szczegółowe 

 

 kontynuacja programu „Chcę zdrowo, bezpiecznie i kulturalnie spędzać czas 

w mojej szkole” 
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 wzmocnienie działań profilaktyki uzależnień (zwłaszcza w kontekście 

uzależnień behawioralnych: od komputera, gier, Internetu, telefonu, 

komunikatorów czy jedzenia) 

 podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw uczniów 

 promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów 

 podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach 

zagrażających uczniom 

 udzielanie pomocy uczniom pokrzywdzonym oraz objęcie wzmożoną opieką 

wychowawczą i nadzorem uczniów sprawców przemocy oraz jej 

doświadczających 

 stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na 

identyfikowanie obszarów zagrożeń 

 integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół 

rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w szkole 

 reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania 

(zachowania ryzykowne), dyscypliny szkolnej 

 kontynuacja działań promujących szkołę bez zjawisk takich jak: przemoc 

fizyczna i psychiczna, używki, wagary. 

 

 

Zakładane rezultaty 

 

 zmniejszenie przypadków agresji 

 wykształcenie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych 

 dobre samopoznanie i wzajemne poznanie się społeczności szkolnej, a tym 

samym poprawa klimatu wychowawczego 

 zaangażowanie uczniów i rodziców w sprawy szkoły 

 poprawa komunikacji i współpracy wychowawczej nauczycieli i uczniów 

 konsekwentne przestrzeganie wewnątrzszkolnych procedur i regulaminów, 

zwłaszcza Kodeksu Zachowania, przez całą społeczność szkolną. 
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Eliminowanie niepożądanych zachowań 

i poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie 

przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,  

poprawianie umiejętności komunikacyjnych 

 
 
 

Zadania 
 

Sposoby realizacji 
 

Odpowiedzialni 

Podejmowanie szybkich i 
trafnych działań 
interwencyjnych w 
sytuacjach zagrażających 
uczniom 

- Dalsze rzetelne prowadzenie 
dyżurów przez nauczycieli w czasie 
przerw  
- bieżące informowanie na temat 
zachowania poszczególnych 
uczniów rodziców, pedagoga i 
psychologa (rozmowa, uwaga w 
zeszycie korespondencji) 
- opracowanie stosownych 
procedur 
- natychmiastowe reagowanie na 
przejawy negatywnych zachowań 
stosownie do sytuacji. 
 

Dyrekcja, pedagog, 
psycholog, wszyscy 
nauczyciele 

Udzielanie pomocy uczniom 
pokrzywdzonym oraz objęcie 
wzmożoną opieką 
wychowawczą i nadzorem 
uczniów sprawców przemocy 
i zagrożonych demoralizacją 

- przypominanie uczniom procedur 
postępowania w przypadku 
stosowania agresji i przemocy  
- prowadzenie mediacji w 
sytuacjach konfliktowych między 
uczniami 
- rozmowy wychowawcze 
- spisywanie kontraktów z 
uczniami, sprawcami przemocy i 
konsekwentne ich przestrzeganie 
- wyodrębnienie grup uczniów 
wymagających pomocy (sprawców i 
ofiar) pod kątem objęcia ich stałą 
opieką socjo- i 
psychoterapeutyczną – zajęcia 
indywidualne/ grupowe 
- indywidualna opieka 
wychowawcza, w tym 
współdziałanie z odpowiednimi 
specjalistami, instytucjami 
działającymi na rzecz dzieci i 
młodzieży 
- dostosowywanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych 
możliwości uczniów zgodnie z 
zaleceniami PPP 
- udzielanie pomocy materialnej 
uczniom o niskim statusie 
materialnym (dofinansowanie 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele, pedagog, 
higienistka 



4 

 

podręczników, pomocy szkolnych, 
pomoc w załatwianiu formalności 
stypendium szkolnego, nieodpłatne 
obiady), współpraca z MOPS, 
MOPR 
- ścisła współpraca z policją i sądem 
rodzinnym (kuratorzy) 
 

Reagowanie na wszystkie 
przejawy naruszenia przez 
uczniów zasad zachowania 
(zachowania ryzykowne),  
dyscypliny szkolnej 

- wpisywanie uwag i konsekwentne 
egzekwowanie podpisów rodziców 
- wyciąganie konsekwencji, 
rozliczanie uczniów z 
niewłaściwych form zachowania 
- rozmowy wychowawcze i 
dyscyplinujące 
- egzekwowanie przestrzegania 
Kodeksu Zachowania 
- wypracowywanie skutecznych 
form oddziaływań wychowawczych 
w porozumieniu z rodzicami 
 

Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele, pedagog 

Przeciwdziałanie wagarom i 
poprawa frekwencji 

- stała kontrola nieobecności 
uczniów na wszystkich lekcjach 
- natychmiastowe informowanie 
rodziców o nieobecności ucznia  
- rozmowy z uczniami i ich 
rodzicami – wyjaśnianie przyczyn 
niesystematycznego uczęszczania 
do szkoły 
- dalsze sporządzanie miesięcznych 
wykazów uczniów nie realizujących 
systematycznie obowiązku 
szkolnego oraz wykazu uczniów 
nagminnie opuszczających 
pojedyncze godziny lekcyjne 
(wysyłanie upomnień do rodziców) 
- rozpoznawanie przyczyn i 
niepowodzeń szkolnych uczniów o 
niskiej frekwencji 
- konsekwentne przestrzeganie 
zasad usprawiedliwiania w 
określonym terminie i zwalniania z 
lekcji oraz powiadamiania szkoły 
przez rodziców o przewidywanych 
nieobecnościach ucznia 
- prowadzenie lekcji 
wychowawczych poświęconych 
uświadamianiu o obowiązku 
uczenia się i uczestniczenia w 
zajęciach 
- promowanie i nagradzanie 
uczniów za wysoką frekwencję 
(pochwały, podniesienie oceny z 
zachowania, nagrody, dyplomy 

Dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog 
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końcoworoczne) 
- prowadzenie indywidualnej pracy 
pedagogicznej i psychologicznej z 
uczniami o niskiej frekwencji (aż do 
poprawy wskaźnika obecności), 
przez m.in. wizyty w domu ucznia, 
wysyłanie upomnień do rodziców, 
poradnictwo psychologiczne itp. 
- pisemne informowanie 
odpowiednich instytucji, m.in. 
Sądu Rodzinnego o nie 
realizowaniu obowiązku szkolnego 
przez ucznia 
 

 

 

Profilaktyka zagrożeń.  
Kształcenie umiejętności „bezpiecznych zachowań”,  

radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 
 

Zadania 
 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

Współpraca z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi 
uczniów 

- prelekcje dla rodziców dotyczące 
problemów wychowawczych na 
zebraniach i warsztatach 
- spotkania indywidualne, 
konsultacje dla rodziców z 
nauczycielami i wychowawcami 
- zebrania ogólne dla rodziców z 
Dyrekcją i przewodniczącym Rady 
Rodziców 
- pedagogizacja na tych spotkania 
przez prelekcje, prezentacje, 
rozmowy i in. 
- pomoc i wskazywanie 
odpowiednich instytucji 
wspomagających rodziny  
- indywidualne rozmowy z 
rodzicami prowadzone przez 
pedagoga i psychologa (pomoc i 
wsparcie w problemach oraz 
trudnościach wychowawczych i 
rodzinnych) 
- prowadzenie internetowej 
skrzynki kontaktowej przez 
psychologa na stronie internetowej 
szkoły 
- konstruktywna współpraca z Radą 
Rodziców 
 

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

Edukacja prawna uczniów - przypominanie uczniom procedur 
dotyczących łamania prawa i 

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, psycholog, 
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regulaminów szkolnych 
- upowszechnienie wiedzy na temat 
praw i obowiązków ucznia 
- podejmowanie tematyki 
szkodliwości stosowania używek na 
lekcjach wychowawczych i 
przedmiotowych 
- angażowanie uczniów w akcje 
promujące zdrowy styl życia (np. 
Dni Sportu, kampania „Wyloguj się 
i rób, co kochasz”, akcja STOP18, 
Dzień Ziemi, tydzień profilaktyki i 
zdrowia, programy profilaktyczne:  
„ Nie pal przy mnie, proszę”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”,  
„ Dbaj o dziecięce uśmiechy” oraz 
bieżące akcje wewnątrz- i 
pozaszkolne) 
- bieżące informowanie rodziców w 
przypadkach stosowania używek 
(papierosy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze) i nadużywaniu mediów 
przez ich dzieci – pomoc wraz ze 
specjalistami w eliminacji i 
profilaktyce 
- umieszczanie informacji z zakresu 
prawa na stronie internetowej 
szkoły. 
 

opiekun strony 
internetowej 

Wychowanie do 
praworządności i 
odpowiedzialności 

- dyżury uczniowskie 
wspomagające nauczycieli 
dyżurujących 
- udział uczniów w wykonywanych 
pracach porządkowych w szkole 
- wdrażanie do dbałości o 
pomieszczenia szkolne, konkurs na 
piękną klasopracownię 
- współorganizowanie przez 
uczniów imprez na terenie szkoły 
- uwrażliwianie uczniów na kulturę 
słowa, np. przez rozwijanie 
kompetencji czytelniczych  
- wyposażanie uczniów w wiedzę na 
temat agresji, jej przyczyn, skutków 
i sposobów reagowania na nią 
- włączenie Samorządu 
Uczniowskiego w organizację 
działań przeciwko przemocy 
- uwrażliwianie uczniów na ludzi 
słabszych, potrzebujących pomocy 
– włączanie się i organizacja akcji 
charytatywnych, Szkolne Koło PCK, 
Szkolne Koło Wolontariatu. 
 

Dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, 
opiekunowie kół, 
Samorząd Uczniowski 
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Dostępność szkoły dla 
uczniów w czasie 
pozalekcyjnym 

- rozpoznawanie potrzeb uczniów i 
ich rodziców w zakresie organizacji 
zajęć pozalekcyjnych 
- wskazywanie uczniom i 
zachęcanie ich do alternatywnych 
sposobów spędzania czasu wolnego 
(np. rozładowywanie napięć i 
agresji poprzez sport, zajęcia 
muzyczne, plastyczne itp.) 
- włączanie uczniów w różne formy 
aktywności dostępne na terenie 
szkoły (np. zajęcia pozalekcyjne, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
Samorząd Uczniowski, Świetlica 
Socjoterapeutyczna)  
- rozwijanie zainteresowań uczniów 
- przygotowywanie, organizacja 
konkursów, promowanie osiągnięć 
uczniów 
- pomoc uczniom z trudnościami w 
nauce przez organizowanie zajęć 
wyrównawczych, konsultacji 
przedmiotowych 
 

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, kierownik 
świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Rozpoznanie środowiska, 
stosunków panujących w 
zespołach klasowych 

- przeprowadzenie badań 
socjometrycznych 
- obserwacja 
- ankiety dotyczące życia w klasie, 
jej klimatu 
 

Wychowawcy, 
pedagog, psycholog 

Integracja zespołów 
klasowych 

- zajęcia profilaktyczne poświęcone 
rozwiązywaniu konfliktów bez 
przemocy 
- prowadzenie zajęć integrujących, 
wpływających na poprawę klimatu 
wewnątrz klasy 
- organizowanie imprez klasowych 
angażujących całą klasę 
- stosowanie metod projektów i 
twórczych w czasie lekcji 
przedmiotowych 
- uwrażliwianie na potrzeby innych 
poprzez organizację pomocy 
koleżeńskiej np. w nauce 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog 
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Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły 

 

 

Zadania 
 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

Upowszechnienie wiedzy na 
temat procedur 
postępowania w sytuacjach 
agresji, przemocy, wagarów, 
innych dysfunkcji, 
wypadków 

- szkolenia RP, prelekcje, 
prezentacje w ramach zespołów 
samokształceniowych 
- współpraca z policją, kuratorami 
sądowymi, PPP, MOPS i ośrodkami 
pomocy rodzinie 
- wdrażanie i ewaluacja 
wypracowanych procedur 
 

Dyrektor, pedagog, 
psycholog, nauczyciele 

Stały monitoring sytuacji 
wychowawczej w szkole 
ukierunkowany na 
identyfikowanie obszarów 
zagrożeń 

- ankiety 
- obserwacja 
- czuwanie nad postępami ucznia w 
zachowaniu 
- śledzenie postępów oddziaływań 
wychowawczych 
 

Dyrektor, 
wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Rozwój kompetencji 
wychowawczych nauczycieli 

- wzajemne wspieranie się 
nauczycieli w pokonywaniu 
trudności wychowawczych  
- wymiana wiedzy i doświadczeń 
- praca w zespołach 
wychowawczych i przedmiotowych 
- szkolenia wewnętrzne i 
zewnętrzne 
 

Dyrektor, lider WDN, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

Eliminowanie opuszczania 
przez uczniów szkoły w 
czasie zajęć lekcyjnych oraz 
przebywania na terenie 
szkoły osób 
postronnych 

- zamykanie drzwi wejściowych 
podczas zajęć lekcyjnych 
- dyżury nauczycieli przy drzwiach 
wejściowych podczas przerw 
- dyżury pracowników obsługi 
zgodnie z harmonogramem 
- wpisy osób postronnych w 
zeszycie wejść 
- konsekwentne przestrzeganie 
procedury zwalniania uczniów w 
czasie zajęć lekcyjnych (osobisty 
odbiór przez rodzica/pełnoletniego 
opiekuna). 
 

Dyrektor, nauczyciele, 
pracownicy 
administracyjni 

Wpajanie zasad 
bezpiecznego zachowania się 
w szkole i na terenie 
szkolnym i poza nim 

- pogadanki nt. bezpiecznej drogi 
do szkoły i zachowania się na ulicy 
w czasie godzin wychowawczych i 
przedmiotowych (zajęcia nauczania 
zintegrowanego, wychowanie 
fizyczne, technika, lekcje z 
wychowawcą) 
- udział w akcji „Sznupek”. 
 

Nauczyciele, pedagog 
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Intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych 

 

 

Zadanie 
 

Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

Podejmowanie działań na 
rzecz wzmocnienia 
pozytywnych postaw ucznia 

- prowadzenie zajęć psycho-
edukacyjnych na godzinach 
wychowawczych i pozalekcyjnych 
- indywidualna opieka 
wychowawcza 
- zajęcia indywidualne i/lub 
grupowe z pedagogiem i 
psychologiem 
 

Nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

Promowanie pozytywnych 
wzorców postaw i zachowań 
wśród uczniów 

- promowanie dobrych zachowań i 
koleżeńskich postaw 
- nagradzanie uczniów za wzorowe 
postawy uczniowskie (pochwały, 
uwagi w zeszytach klasowych, 
nagrody, Medal Pazia Królowej 
Jadwigi) 
- wykorzystywanie wzorców 
literackich i filmowych, scenki 
rodzajowe 
- wykorzystanie do tego celu apeli i 
akademii z różnych okazji 
- zapraszanie do szkoły gości  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele języka 
polskiego, pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy świetlicy 

Integrowanie środowiska 
szkolnego (uczniów, 
nauczycieli, rodziców) wokół 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych 
występujących w szkole 

- stały kontakt z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi 
- pedagogizacja rodziców/ 
prawnych opiekunów - prelekcje 
dotyczące problemów 
wychowawczych, zagospoda-
rowania dzieciom czasu wolnego 
- systematyczne informowanie 
rodziców/ opiekunów prawnych o 
życiu szkoły 
- bieżąca wymiana spostrzeżeń z 
obserwacji zachowań uczniów 
- rozwiązywanie problemów z 
udziałem uczniów i ich rodziców/ 
opiekunów prawnych 
- imprezy okolicznościowe (jak np. 
święto szkoły, kiermasze 
świąteczne) 
- współtworzenie i reklama szkolnej 
strony internetowej. 
 

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
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Współpraca z instytucjami 
działającymi na rzecz dzieci 

- konsultacje indywidualne i 
zespołowe ze specjalistami w 
sytuacjach tego wymagających 
- organizowanie prelekcji 
tematycznych we współpracy z 
odpowiednimi specjalistami 
- wspólne rozwiązywanie 
problemów wychowawczych, 
(zgodnie z obowiązującymi 
procedurami) zmierzających do 
poprawy sytuacji, konkretnych 
zachowań 
- kierowanie na badania 
psychologiczne do PPP lub innych 
specjalistów w celu zdiagnozowania 
przyczyn niepowodzeń szkolnych 
- stała współpraca z Sekcją ds. 
Nieletnich, Sądem Rodzinnym i ds. 
Nieletnich – zgłaszanie sytuacji 
łamania prawa przez uczniów 
- współpraca z kuratorami 
sądowymi uczniów objętych 
nadzorem, 
- współpraca z miejskimi i 
wojewódzkimi instytucjami 
pomagającymi rodzinom. 
 

Dyrektor, nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

 

 

Ewaluacja 

 

 wzrost świadomości odpowiedniego zachowania 

 eliminacja zachowań agresywnych 

 zmniejszenie absencji szkolnej 

 poprawa relacji między uczniami. 

 

 

Program opracowała: 

 

Agata Bochenek-Jackiewicz 

Ewa Bentkowska 


