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Załącznik  15 
PROGRAM I HARMONOGRAM 

POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W MIELCU 
 

 
I Podstawa prawna: 

 art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także 

kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz – Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703.  

 

II Źródła informacji: 

 Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatora w ramach pracy w zespole powołanym do realizacji zadań związanych 

z przeglądem i oceną szkół i placówek pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki.  

 Analiza danych zgromadzonych w procesie diagnostycznym, ukierunkowanym  na rozpoznanie obszarów zagrożeń oraz zidentyfikowanie zachowań 

problemowych,  występujących w szkole (wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych).  

 Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych.  

 Wnioski z posiedzeń Szkolnego Zespołu Wychowawczego.  

 Wnioski, uwagi i postulaty Rady Rodziców.  

 Wykorzystanie informacji przekazanych przez instytucje i organizacje współpracujące ze szkołą ( Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy).  

 

III Podstawowe założenia programu: 

 

 Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole.  
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 Kształtowanie współpracy między wszystkimi podmiotami szkoły.  

 Wykorzystanie pomocy organu prowadzącego i innych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.  

 Koordynacja całości działań.  

 

IV Cele programu: 
 

Cel główny: 
1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły. 

2. Eliminowanie niewłaściwych zachowań, takich jak: agresja słowna, zastraszanie, bójki, używanie środków psychoaktywnych, agresja i zadawanie 

cierpień fizycznych i psychicznych.  

3. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich opartych na koleżeństwie, akceptacji, wzajemnym poszanowaniu. 

4. Stworzenie dla uczniów możliwości rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 

Cele szczegółowe 
1. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom. 

2. Udzielanie pomocy uczniom pokrzywdzonym. 

3. Objęcie wzmożoną opieką wychowawczą uczniów sprawców przemocy. 

4. Stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikowanie obszarów zagrożeń. 

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

6. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów i wychowanków. 

7. Wdrożenie w szkole programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, promującego szkołę bez zjawisk takich jak: przemoc fizyczna i psychiczna, 

narkotyki, lekceważenie nauczycieli i obowiązków szkolnych, wagary itp. 

8. Powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, integrujących działania wszystkich podmiotów szkolnych (uczniów, nauczycieli, rodziców) 

oraz współpracujących ze środowiskiem zewnętrznym na rzecz bezpieczeństwa. 



 3 

9. Opracowanie planu działań pozalekcyjnych i wdrożenie go do realizacji. 

 

V Adresaci programu: 
 wszyscy uczniowie szkoły, 

 nauczyciele,  

 dyrektor szkoły i jego zastępcy, 

 rodzice, 

 pedagog szkolny 

 kierownik szkolenia praktycznego, 

 pracownicy obsługi. 

 

VI Strategie i rodzaje podejmowanych działań: 

 działania o charakterze wczesnej interwencji - udzielenie profesjonalnej i innej możliwej pomocy w rozwiązywaniu doznawanych trudności 

i eliminowaniu zachowań problemowych, 

 działania informacyjne - dostarczanie informacji wszystkim uczniom, pozwalających im na podejmowanie trafnych decyzji życiowych, 

 działania edukacyjne - tworzenie możliwości rozwijania umiejętności konstruktywnego zaspokajania potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych 

i duchowych, 

 działania środowiskowe - eliminowanie w środowisku wychowawczym ucznia czynników ryzyka i wprowadzania czynników chroniących, 

 działania dotyczące zmian przepisów (dotyczy prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności statutu szkoły),  eliminowanie przepisów i zarządzeń 

pogłębiających dysfunkcjonalność oraz wprowadzania takich, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi.  

 działania korygujące - eliminowanie przyczyn negatywnych zachowań i postaw uczniów lub wychowanków, w celu zapobieżenia ich powtórnemu 

wystąpieniu oraz wystąpieniu innych niepożądanych zachowań, 
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 działania zapobiegawcze - eliminowanie potencjalnych przyczyn i zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zachowania i postawy uczniów, 

w celu zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości. 

 

VII. Procedury i postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo. 

 
Cele procedur 
 
 usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych 

 wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych) 

 zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

 

Warunki konieczne do stosowania procedur 

 Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga dobrego rozpoznania problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia 

i jego rodziny, rozpoznania motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać 

się pomocą pedagoga szkolnego , nadzoru pedagogicznego, personelu medycznego, pracowników ochrony, Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, 

poradni specjalistycznych. Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

 Metody którymi można to osiągnąć to: 

 

 zebrania klasowe integracyjne, 

 spotkania indywidualne z wychowawcą 

 spotkania typu wychowawca- pedagog szkolny- rodzic, które można poszerzyć w zależności od sytuacji o wicedyrektora, nauczyciela uczącego, 

 zeszyt wychowawczy ucznia z informacjami o zaistniałych sytuacjach, 

 wezwania listowne i telefoniczne, 
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 udział rodziców w imprezach szkolnych (konferencje, pokazy, prezentacje akademie itp.) 

 udział rodziców w wycieczkach szkolnych, 

 udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły np. zapraszanie i prezentacja zawodu, w jakim pracuje rodzic. 

 

1. Łamanie regulaminu szkolnego 

1.1 Brak zmiany obuwia na lekcje  wychowania fizycznego 

 

  1. Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie: 

 bezpośrednio 

 pośrednio poprzez wpis do uwag w dzienniku lekcyjnym. 

  2. Interwencja wychowawcy: 

 rozmowa z uczniem wyjaśniająca przyczyny braku zmiany obuwia 

 zastosowanie kary regulaminowej, np. upomnienie wychowawcy 

 w razie powtórki tegoż zachowania zalecenie np. sprzątania wyznaczonego odcinka szkoły (własnymi środkami) 

1.2 Nie  utrzymywanie  czystości 

  1. Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie: 

 bezpośrednio 

  2. Interwencja wychowawcy: 

 rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyn takiego zachowania, 

 wezwanie rodziców i po uzgodnieniach obciążenie ucznia pracą społeczną na rzecz szkoły lub karami pieniężnymi, 

 zastosowanie kary regulaminowej, 

 włączenie młodzieży w szerszym zakresie w odpowiedzialność za stan czystości. 

3. Poświęcić czas po godzinach wychowawczych na pogadanki promujące dbałość o czystość otoczenia jako "element  zdrowego   trybu 
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życia", uczulać na "kulturę bycia", napiętnować publiczne zachowania negatywne. 

4. Zwracać uwagę na korzyści płynących z estetycznego otoczenia, promować wzorowe postawy między innymi ocenami  z  zachowania. 

 

2. Spóźnienia na lekcje 

 

1. Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku: 

 rozmowa wychowawcy z uczniem w celu rozpoznania przyczyn spóźniania się, 

 poinformowanie rodziców ucznia o fakcie spóźnień i rozpoznanej przyczynie. 

2. Ustalenie z rodzicami i uczniem działań eliminujących dalsze spóźnienia w z uwzględnieniem ich przyczyny np. zmiana trybu życia. 

3. Zastosowanie kary regulaminowej. 

4. Przeprowadzenie lekcji na temat : 

 punktualności jako pożądanej cechy osobowości, 

 zasad prawidłowego współżycia w grupie, 

 szacunku dla innych. 

 

3. Nieodpowiedni strój  

(ekstrawagancki, zbyt swobodny, sugerujący przynależność do „subkultur”). 

1 Działania doraźne ( reakcja natychmiastowa) 

a) Rozmowa indywidualna ( nie na forum klasy) z uczniem ubranym niestosownie. 

 przypomnienie Regulaminu Ucznia i zobowiązania , potwierdzonego podpisem, przestrzegania jego założeń, 

 pytanie o przyczyny noszenia w szkole nieodpowiedniego stroju, 

 wskazanie, że szkoła nie jest miejscem, w którym strojem należy podkreślać własną indywidualność, a już na pewno nie seksualność! 
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b) Zwrócenie uwagi na forum klasy , że przez pryzmat stroju często jest postrzegana nasza osobowość („jak nas widzą , tak nas  piszą”). 

Zachowanie nauczyciela powinno być taktowne i musi ograniczyć się do uogólnień, nie zaś do personalnego wskazania winnego ucznia. 

Nie wolno napiętnować „niestosownie ubranego”, bo zapewne sprowokuje  to radykalny sprzeciw, a nawet bunt. Nie należy ośmieszać. 

c) Zwracając uwagę i uświadamiając uczniowi problem , liczymy na zdrowy rozsądek ucznia i chęć poprawy zachowania – co obliguje nas do 

tonu życzliwości i wyrozumiałości. 

 

2. Działania długoterminowe 

1. W przypadku skrajnego niedostosowania do realiów szkolnych lub braku poprawy ze strony ucznia zgłoszenie problemu do   wychowawcy: 

 rozmowa wychowawcy z uczniem, która może się odbyć w obecności rodzica (o ile nauczyciel widzi taką  konieczność), 

 przeprowadzenie lekcji  lub cyklu godzin wychowawczych na temat stosowności stroju i dostosowania go do  okoliczności,   w których 

się znajdujemy, 

 poruszenie problemu na zebraniu rodziców. 

2. Za szczególnie niepokojący przypadek uznajemy sytuację , gdy strój sugeruje przynależność do „ subkultur”- w takich   przypadkach: 

 wzywamy ucznia na indywidualną rozmowę, 

 kierujemy ucznia na spotkanie z pedagogiem szkolnym i powiadamiamy pedagoga szkolnego o konieczności wszczęcia  działań, 

 powiadamiamy  dyrektora,  

 

3. Ucieczki z pojedynczych lekcji. 

 

 Przeprowadzić rozmowę z uczniem celem ustalenia przyczyn ucieczek. 

 Zawiadomić Rodziców ucznia o ucieczkach. 

 Przeprowadzić rozmowę z uczeń- rodzic – wychowawca i ustalić warunki współpracy i uzupełnienia powstałych w wyniku   ucieczek 

baraków wiedzy, 
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 Zobowiązać ucznia do zaliczenia materiału, na którym był nieobecny 

 Sporządzić listę uczniów notorycznie uciekających z pojedynczych lekcji i uaktualniać ją raz w semestrze ( wychowawcy  klas) 

 Przekazać w/w listę pedagogom szkolnym  

 

4. Wagary 

1. Zastosowanie kary regulaminowej. 

2. Założenie przez ucznia zeszytu obecności w szkole ( podpisy na każdej lekcji). 

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem w celu poznania przyczyn wagarowania. 

2. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym. 

3. Ustalenie form i sposobów wyrównania zaległości w nauce. 

4. Rozmowa wychowawcy, pedagoga, rodzica i ucznia. Zobowiązanie (pisemne) rodzica do cotygodniowej kontroli obecności dziecka w szkole. 

 

5. Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna 

1. Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu: 

 bezpośrednio. 

2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia, określenie przyczyn i skutków, 

3. Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji, 

4. Zastosowanie kar regulaminowych, 

5. Rozmowa wychowawcy z uczniem, jego rodzicem, w obecności pedagoga szkolnego. Przeproszenie się uczestników zajścia. 

6. Przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej nt. kultury języka itp. 

 

6. Udział uczniów w bójkach 

1. Interwencja bezpośrednia : 
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 rozdzielenie bijących  

 udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym (jeśli jest taka potrzeba) 

2. Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora  

3. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy: 

4. Interwencja wychowawcy: 

 pośrednio poprzez wpis do dziennika. 

5. Interwencja wychowawcy: 

 rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodu bójki, 

 wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce , a także świadków zdarzenia, 

 skierowanie uczestników bójki do pedagoga szkolnego w celu znalezienia przyczyn takich zachowań, 

 poinformowanie o wydarzeniu rodziców biorących udział w bójce,  

6. Ustalenie kary dla uczestników w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem. 

7. Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego , rodzica i ucznia – uczestnika bójki – zobowiązanie do poprawy.  

8. W klasach , gdzie wystąpił fakt bójki przeprowadzenie lekcji na temat: 

 radzenia sobie z agresją, 

 dlaczego przyzwalamy na agresję – syndrom świadka. 

 

7. Palenie papierosów w szkole 

1. Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia  

 bezpośrednio, 

2. Interwencja wychowawcy 

 rozmowa z uczniem- uświadomienie uczniowi , że wybrał najgorszy sposób radzenia sobie z problemami, 

 powiadomienie rodziców, 
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 zastosowanie kary regulaminowej, 

 zlecenie uczniowi przygotowanie materiałów o szkodliwości palenia oraz zaprezentowanie ich na forum klasy podczas lekcji 

wychowawczej, 

 nakaz posprzątania miejsca , gdzie palone były papierosy, 

 poinformowanie pedagoga szkolnego 

3. Interwencja pedagoga szkolnego na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się. 

4. Informacja i interwencja dyrektora szkoły w przypadku uporczywie powtarzającej się 

5. Prowadzenie działań profilaktycznych : 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat : 

- radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, 

- sposoby radzenia sobie ze stresem, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

-.pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

- trudności pozbycia się nałogu. 

 prowadzenie na terenie szkoły akcji propagujących zdrowy styl życia. 

 

10. Picie lub przebywanie w szkole po użyciu alkoholu 

1. Przekazanie informacji dyrektorowi , wychowawcy, pedagogowi szkolnemu o fakcie picia alkoholu bądź podejrzenia , że uczeń jest pod 

wpływem alkoholu. 

2. Przekazanie ucznia pod opiekę: 

 pielęgniarki szkolnej, 

 dyrektora  

3 Zawiadomienie rodziców (opiekunów , wychowawców) o sytuacji i konieczności osobistego odbioru dziecka ze szkoły. 
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4. Kontrola poziomu spożycia alkoholu przez policję w obecności rodzica, opiekuna, wychowawcy ( w przypadku  ucznia niepełnoletniego ) lub 

podpisanie oświadczenia rodzica lub wyżej wymienionych osób o stanie nietrzeźwości  dziecka. 

5. Zobowiązanie rodzica i ucznia do nie powtórzenia się zaistniałej sytuacji.  

6. Zastosowanie  wobec ucznia kary w postaci Nagany Dyrektora Szkoły – obniżenie oceny z zachowania. 

7. Przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej na temat szkodliwości alkoholu. 

 

11. Kradzież na terenie szkoły. 

Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku” 

 

1. Powiadomienie  dyrektora szkoły, przekazanie informacji o okolicznościach czynu , świadków. 

2. Przekazanie sprawcy dyrektorowi. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie ich do szkoły. 

4. Powiadomienie przez dyrektora policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.). 

5. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa. 

6. Zastosowanie wobec ucznia kary regulaminowej. 

 

Sytuacja, gdy został zgłoszony nauczycielowi fakt kradzieży 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Powiadomienie wychowawcy , pedagoga szkolnego. 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

4. W zależności od sytuacji powiadomienie policji. 

5. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa. 

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą 
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1. Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Wezwanie policji , jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia śladów przestępstwa. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia. 

5. Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

6. Udzielenie pomocy psychologicznej bądź zobowiązanie rodziców do udania się do specjalisty. 

W każdym przypadku wychowawca powiadamia na zebraniu rodziców o zaistniałej sytuacji. Na godzinie wychowawczej przeprowadza rozmowy 

z uczniami , pogadanki na temat kradzieży, przestępstwa. Zorganizowanie spotkania z policjantem. 

12. Akty  wandalizmu 

1. Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły i wychowawcy klasy 

 bezpośrednio 

 pośrednio poprzez wpis uwagi do dziennika. 

 interwencja wychowawcy klasy: 

 rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przyczyn zachowania. 

 wezwanie do szkoły rodziców ucznia, 

 poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu (materialnych i społecznych, obniżonej oceny z zachowania) 

i zastosowanie kary regulaminowej. 

2. Ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenie opłaty za ich naprawę. 

3. Zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia pracy nad eliminacją wandalizmu z zachowania. 

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat szacunku dla dobra wspólnego. 

W przypadku , gdy brak jest sprawcy: 

 poinformowanie przez dyrektora szkoły uczniów klasy , która mogła dokonać aktu wandalizmu o konieczności ujawnienia sprawcy lub 

zobowiązanie do pokrycia pełnego kosztu naprawy. 
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13. Kłamstwo, oszustwo, fałszowanie dokumentów szkolnych. 

Kłamstwa, oszustwa 

 

1. Konfrontacje z osobami zainteresowanymi. 

2. Wezwanie rodziców – informacja o zaistniałym zachowaniu. 

3. Zastosowanie kary regulaminowej 

 

Fałszowanie dokumentów szkolnych 

1. Konfrontacje. 

2. Wezwanie rodziców do szkoły – informacja o zaistniałym zachowaniu. 

3. Zastosowanie kary regulaminowej. 

4. Skreślenie z listy uczniów zgodnie z procedurą skreśleń. 

14. Zastraszanie, wymuszanie, wywieranie presji. 

Działania wobec ofiary  

1. Rozmowa z ofiarą w celu udzielenia wsparcia. 

2. Poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora , wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego. 

3. Wezwanie rodziców dziecka ofiary w celu nawiązania współpracy. Skierowanie ucznia do pedagoga szkolnego lub psychologa na terapię dla 

ofiar przemocy. 

4. Otoczenie ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym szczególną opieką. 

Działania wobec sprawcy 

1. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego w celu uświadomienia konsekwencji prawnych, społecznych i psychologicznych czynu. 

2. Wezwanie rodziców dziecka sprawcy: 

 poinformowanie ich o zaistniałym fakcie, 
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 podjęcie próby nawiązania współpracy w resocjalizacji ucznia, 

 poinformowanie o zastosowanej karze regulaminowej. 

3. Podjęcie przez ucznia działań społecznie akceptowalnych na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej. 

5. Stała obserwacja zachowania się ucznia przez wychowawcę klasy. 

6. W przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą oraz powtórzenia czynu poinformowanie policji oraz Sądu Rodzinnego 

 

15. Ataki w stosunku do nauczycieli (agresja słowna , wulgaryzmy). 

1. Powiadomienie  dyrektora, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego o zaistniałym fakcie agresji. 

2. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka. 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

4. Rozmowa uczeń – rodzic – nauczyciel – dyrektor celem ustalenia przyczyny takiego zachowania , sposobu naprawienia relacji 

z nauczycielem, uświadomienie konieczności pracy nad zmiana zachowania się ucznia. 

5. Przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców. 

6. Zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy ewentualnie nagana dyrektora. . 

7. Zlecenie uczniowi prac dodatkowych np. opracowanie referatu „ kultura języka „ oraz wygłoszenie go na forum klasy. 

 

16. Agresja fizyczna w stosunku do nauczycieli  

 

1. Poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora , wychowawcy , pedagoga szkolnego. 

2. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia – agresora (natychmiastowe stawiennictwo). 

3. Jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela: 

 udzielenie pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu, 

 zabezpieczenie dowodów przestępstwa i świadków zdarzenia, 
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 powiadomienie policji. 

4. Rozmowa dyrektora , wychowawcy , pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczące dalszego pobytu ucznia  (sugerowana zmiana szkoły , 

zobowiązanie ucznia do podjęcia terapii radzenia sobie z agresją albo postawienie wniosku na Radzie Pedagogicznej o skreślenie z listy 

uczniów). 

5. Przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców. 

17. Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji. 

1. Interwencja nauczyciela: 

 Zabranie uczniowi aparatu telefonicznego i wyłączenie go, 

 Przekazanie wyłączonego telefonu do sekretariatu lub gabinetu pedagoga, 

 Poinformowanie ucznia o przekazaniu informacji rodzica lub opiekuna prawnego w celu odebrania telefonu, 

 W razie powtórzenia się sytuacji zastosowanie kary regulaminowej 

VIII Treści programu:  

L
p

Cele 
szczegółowe 
programu 

Obszary 
działalności 

szkoły 

Zadania do 
realizacji 

Formy i 
metody 

realizacji 
zadań 

Adresaci 
podjętych 

działań 

Przewidywane efekty 
podjętych działań 

Osoby 
odpowiedz

ialne za 
realizację 

Podmioty 
(osoby) 

współpracujące 
przy realizacji 

zadań 

Term
iny 

realiz
acji 
zada
ń 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Podejmowani

e szybkich i 
trafnych 
działań 
interwencjnyc
h w 
sytuacjach 
zagrażających 
uczniom. 
 

Wychow
anie, 
bezpiecze
ństwo 

Usprawnienie 
systemu 
informacyjno-
decyzyjnego. 
Stworzenie 
przejrzystych 
reguł 
określających 
sposoby 
postępowania 

Opracowanie 
regulaminu 
Szkolnego 
Zespołu 
Wychowawcze
go. Wdrożenie 
postanowień w 
życie.  
Opracowanie 
regulaminu 

Dyrekcja, 
członkowie 
Szkolnego 
Zespołu 
Wychowawczeg
o, wychowawcy 

Szybka reakcja w 
sytuacjach 
zagrażających 
uczniom, lepsza 
współpraca z policją. 

Lider SZW 
i cały 
zespół 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
dyrekcja, 
pracownicy 
obsługi. 

Cały 
okres 
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nauczycieli i 
pracowników 
obsługi w 
sytuacjach 
zagrażających 
uczniom. 
 

dotyczącego 
zasad pobytu 
ucznia w 
szkole. 

Rozwijanie 
współpracy z 
pracownikami 
Policji w celu 
usprawnienia 
procesu 
informacyjno-
interwencyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkania z 
pracow-nikami 
Policji, podjęcie 
wspólnych 
ustaleń 
dotyczących 
zasad 
współpracy 
(przepływ 
informacji, 
osoby 
odpowiedzialne, 
harmonogram 
szkoleń Rady 
Pedagogicznej 
przez 
pracownika 
policji). 

Nauczyciele i 
pracownicy 
policji. 

Zwiększenie 
skuteczności w 
zakresie 
współdziałania szkoły 
z policją; stworzenie w 
szkole poczucia 
bezpieczeństwa 
(częstsze wizyty policji 
w szkole, szybsze 
interwencje w 
uzasadnionych 
przypadkach, 
przyswojenie przez 
nauczycieli procedur 
określonych przez 
prawo). 

Dyrekcja, 
pedagog 
szkolny. 

Szkolny Zespół 
Wychowawczy 

IX-X 
i 
nastę
pnie 
syste
ma-
tyczni
e,  
w 
zależ-
ności 
od 
potrze
b. 

2. Udzielanie 
pomocy 
uczniom 
pokrzyw-
dzonym. 

Wychow
a-nie, 
opieka, 
bezpiecze
ń-stwo. 

- wyodrębnienie 
grupy uczniów 
wymagających 
pomocy, 
 
 

- 
przeprowadzeni
e badań 
socjometrycz-
nych w każdym 
oddziale 

Uczniowie 
wszystkich klas. 

Wyłonienie grupy 
uczniów narażonych na 
sytuacje przemo-cowe. 

Pedagog 
szkolny 
oraz 
Szkolny 
Zespół 
Wychowa

Wychowawcy 
klas 

X – 
roz-
poczę
cie 
pracy 
nad 
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szkolnym. wczy ankiet
ami, 
I – 
an-
kieto
wa-
nie 
klas. 

- dokonanie 
rozpoznania, 
jakiego typu 
pomocy należy 
udzielić uczniom 
pokrzywdzonym 
(psychologicznej, 
pedagogicznej, 
materialnej itd.), 

- diagnoza 
psycholo-
giczno-
pedagogiczna, 
- wywiad 
środowiskowy. 

Uczniowie 
wszystkich klas. 

Precyzyjne określenie 
sposobów udzielenia 
pomocy uczniom. 

Pedagog 
szkolny 
oraz 
Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy 

Wychowawcy 
klas, 

Cały 
rok 
szkol
ny 
2007/
2008 i 
kolejn
e lata. 

- nawiązanie 
współpracy z 
instytucjami i 
organiza-cjami, 
które wspomogą 
szkołę w 
udzieleniu 
uczniom pomocy 
(pogłę-biona 
diagnoza, terapia, 
pomoc 
specjalistyczna, 
zajęcia 
pozalekcyjne 
itd.), 

- spotkania z 
przedsta-
wicielami 
instytucji 
wspomagającyc
h, 
- ustalenie 
zasad 
współdziałania, 
- wysyłanie 
uczniów wraz z 
rodzicami na 
konsultacje do 
Poradni 
Psychologiczno
-Pedagogicznej. 
 

Uczniowie 
wymagający 
pomocy. 

Udzielenie konkretnej 
pomocy w celu 
niwelowania sytuacji 
przemocowych. 

Dyrekcja MOPS, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
Komenda 
Policji. 

Po 
prze-
prowa
dzeni
u 
ankiet 
i w 
razie 
za-
istniał
ych 
sytua
cji 
wyma
ga-
jącyc
h 
udziel
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enia 
pomo
cy. 

- ustalenie zasad 
współpracy 
przedstawicieli 
szkoły z 
rodzicami ucznia 
w zakresie 
udzielanej 
pomocy, 
 

spotkania z 
rodzicami 
uczniów i 
przedsta-
wicielami 
instytucji 
wspomagającyc
h, 
 
 

Uczniowie i ich 
rodziny. 

Zapewnienie 
większego bez-
pieczeństwa ucz-niów; 
włączenie rodziców do 
działań podno-szących 
poziom 
bezpieczeństwa w 
szkole. 
 

Wychowa
wcy, 
pedagog 
szkolny, 
dyrekcja. 

Przedstawiciele 
Rady Rodziców, 
inni nauczyciele. 

X 
2007 

- stałe 
monitorowanie 
sytuacji ucznia 
pokrzywdzonego 
w środowisku 
klasy, szkoły oraz 
w miarę potrzeby 
rodziny. 
 

Założenie 
arkusza 
obserwacji 
(określenie 
rodzaju sytuacji 
przemocowych 
oraz sposobów 
udzielania 
pomocy). 
 

Uczniowie 
pokrzywdze-ni. 

Systematyczna analiza 
sytuacji i szybkie 
reagowanie na 
zagrożenia. 

Wychowa
wcy klas 
oraz przed-
stawiciel 
Szkol-nego 
Zespołu 
Wychowa
wcze-go. 

Nauczyciele Praca 
ciągła 
po 
wdroż
eniu 
progr
amu. 

3. Objęcie 
wzmożoną 
opieką 
wychowawcz
ą uczniów 
sprawców 
przemocy. 

Wychow
anie, 
opieka, 
bezpie-
czeństwo. 

- wyodrębnienie 
grupy uczniów 
będących 
sprawcami 
przemocy. 
 

- 
przeprowadzeni
e badań 
socjometryczny
ch. 
 
 

Uczniowie 
wszystkich klas. 

Wyłonienie grupy 
uczniów – sprawców 
przemocy. 

Pedagog 
szkolny 
oraz 
Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy 

Wychowawcy 
klas 

V 07 
– 
rozpo
czę-
cie 
pracy 
nad 
ankie-
tami, 
IX-X 
07 
ankiet
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o-
wanie
. 
 

- dokonanie 
rozpoznania, 
jakiego typu 
pomocy należy 
udzielić uczniom 
sprawcom 
przemocy 
(psychologicznej, 
pedagogicznej, 
materialnej itd.), 
 
 
 

- diagnoza 
psycholo-
giczno-
pedagogiczna, 
- wywiad 
środowiskowy. 

Uczniowie 
sprawcy 
przemocy. 

Precyzyjne określenie 
sposobów udzielenia 
pomocy uczniom. 

Pedagog 
szkolny 
oraz 
Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy 

Wychowawcy 
klas, 

Cały 
rok 
szkol
ny 
2007/
2008 i 
kolejn
e lata. 

- nawiązanie 
współpracy z 
instytucjami i 
organiza-cjami, 
które wspomogą 
szkołę w 
udzieleniu 
uczniom  pomocy 
(pogłębiona 
diagnoza, terapia, 
pomoc 
specjalistyczna, 
zajęcia 
pozalekcyjne 
itd.), 

- spotkania z 
przedsta-
wicielami 
instytucji 
wspomagającyc
h, 
- ustalenie 
zasad 
współdziałania, 
- wysyłanie 
uczniów wraz z 
rodzicami na 
konsultacje do 
Poradni 
Psychologiczno
-Pedagogicznej. 
 

Uczniowie 
sprawcy 
przemocy. 

Udzielenie konkretnej 
pomocy w celu 
niwelowania sytuacji 
przemocowych. 

Dyrekcja MOPS, Poradnia 
Psycholo-
giczno-Pedago-
giczna, Policja 

Po 
prze-
prowa
-
dzeni
u 
ankiet 
i w 
razie 
za-
istniał
ych 
sytua
cji 
wyma
ga-
jącyc
h 
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udziel
enia 
pomo
cy. 

- ustalenie zasad 
współpracy  
przedstawicieli 
szkoły z 
rodzicami ucznia 
w zakresie 
udzielanej 
pomocy. 
 

spotkania z 
rodzicami 
uczniów i 
przedsta-
wicielami 
instytucji 
wsporagających
, 
 
 

Uczniowie i ich 
rodziny. 

Pomoc uczniom w 
radzeniu sobie z 
emocjami; wpływanie 
na odpowiednie relacje 
interper-sonalne; a 
docelowo – wyraźna 
poprawa poziomu 
bezpieczeń-stwa 
uczniów w szkole. 
 

Wychowa
wcy, 
pedagog 
szkolny, 
dyrekcja. 

Przedstawiciele 
Rady Rodziców, 
inni nauczyciele. 

X 
2007 

- stałe 
monitorowanie 
zachowania 
ucznia sprawcy 
przemocy w 
środowisku klasy, 
szkoły oraz w 
miarę potrzeby 
rodziny. 
 
 
 

Założenie 
arkusza 
obserwacji 
(określenie 
sytuacji 
przemocowych 
i rodzaju 
podjętych 
działań). 
 

Uczniowie 
sprawcy 
przemocy. 

Systematyczna analiza 
sytuacji i szybkie 
reagowanie na 
zagrożenia. 

Wychowa
wcy klas, 
przedsta-
wiciel 
Szkolne-go 
Zespołu 
Wychowa
wczego. 

Nauczyciele Praca 
ciągła 
po 
wdroż
eniu 
progr
amu. 

4. Stały moni-
toring sytuacji 
wycho-
wawczej w 
szkole 
ukierunkowan
y na  identy-
fikowanie 
obszarów 

Bezpiecz
eństwo w 
przestrzen
i szkoły 
(w czasie 
przerw i 
na 
lekcjach). 

Semestralna 
ocena sytuacji 
wychowawczej w 
szkole. 
 

Przeprowadzeni
e ankiet i ich 
analiza. 
Obserwacja.  
Spotkania z 
uczniami. 

Cała społe-
czność szkolna. 

Skuteczne planowanie 
działań eliminujących 
sytuacje negatywne 
wycho-wawczo. 

Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy. 

Pedagog i 
wychowawcy 
klas. 

Począ
w-szy 
od II 
semes
tru 
2007/
2008 i 
kolejn
e 
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zagrożeń. semes
try. 

 Opracowanie 
regulaminu 
(stanowiącego 
część 
regulaminu 
dotyczącego 
zasad pobytu 
ucznia w 
szkole), 
dyskusja na 
forum klas i 
następnie na 
forum szkoły; 
wdrożenie 
regulaminu.. 
 

Uczniowie 
wszystkich 
typów szkół. 

Jasne określenie zasad 
dotyczą-cych pobytu 
ucznia w szkole.  
Szybsze rozpoz-
nawanie nega-tywnych 
zachowań, zwiększe-
nie bezpieczeń-stwa 
szkoły. 

Wicedyrekt
or 

Szkolny Zespół 
Wychowawczy, 
pedagog 
szkolny, 
nauczyciele, 
pracownicy 
administracyjni 
szkoły. 

 

5. Integrowanie 
środo-wiska 
szkolnego 
(uczniów, 
nauczycieli, 
rodziców) 
wokół 
rozwiązywani
a problemów 
wychowawcz
ych, 
występującyc
h w szkole. 

Bezpiecz
eństwo w 
szkole i w 
rodzinie. 

Integracja na 
poziomie klasy. 

Spotkania 
integracyjne w 
poszczególnych 
klasach 
pierwszych z 
pedagogiem 
szkolnym. 
Kontynuacja 
procesu 
integracji w 
ramach godzin 
wychowaw-
czych. 
 

Uczniowie i 
wychowawcy. 

Tworzenie właściwych 
relacji wewnątrz-
klasowych; wzajemne 
poznawanie się. 

Pedagog 
szkolny i 
wychowaw
cy. 

Nauczyciele IX-X 
07 i 
nastę
pne 
lata. 

Integracja na 
poziomie szkoły. 

Organizacja Dni 
Integracji 
Szkoły. 

Całe środo-wisko 
szkolne. 

Poprawa relacji w 
obrębie społeczności 
szkolnej. 

Szkolny 
Zespół 
Wychowa

Dyrekcja, 
nauczyciele  
i Rada 

Cały 
rok. 
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Imprezy 
szkolne, np. 
spotkanie 
wigilijne, 
studniówka, 
„połowinki”, 
między-klasowe 
rozgrywki 
sportowe. 
 

wczy, 
wychowaw
cy. 

Rodziców. 

Włączenie 
rodziców do 
działań. 

Opracowanie i 
wdrożenie 
planu 
współpracy z 
rodzicami. 

Rodzice. Aktywizacja rodziców 
i włączenie ich do 
działań mających 
wpływ na celu 
podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w 
szkole i podniesienie 
jakości wychowania. 
 

Wychowa
wcy 
klasowi, 
pedagog 
szkolny, 
lider 
Szkolnego 
Zespołu 
Wychowa
wczego 

Przedstawiciel 
trójek 
klasowych, 
przedstawiciel 
Rady Rodziców. 

Cały 
rok. 

6. Promowanie 
pozytywnych 
wzorców 
postaw i 
zachowań 
wśród 
uczniów. 
 

Wychow
anie 

Opracowanie i 
wdrożenie 
regulaminu 
dotyczącego 
zasad pobytu 
ucznia w szkole. 
 

Wypracowanie i 
przedyskutowan
ie zasad 
dotyczących 
pobytu ucznia 
w szkole. 

Wszyscy 
uczniowie. 

Zrozumienie przez 
uczniów zasad 
obowiązu-jących w 
szkole, dostosowanie 
się do wymogów. 
 

Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
dyrekcja. 

III-IV 
08. 

Uaktualnienie 
punktowego 
systemu 
oceniania 
zachowania ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
przestrzegania 

Analiza 
obowiązującego 
systemu i 
dokonanie 
stosownych 
korekt. 

Całe środowisko 
szkolne. 

Dostosowanie systemu 
do aktualnych 
problemów i potrzeb. 

Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy. 

Wychowawcy. V 08. 
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opracowanego 
regulaminu. 
 
Nagradzanie 

uczniów za 
przestrzeganie 
regulaminu i 
wzorową 
postawę. 

Opracowanie 
systemu 
nagradzania 
uczniów za 
pozytywne 
zachowanie i 
przestrzeganie 
regulaminu 
szkolnego; 
organizowanie 
wycieczek, 
fundowanie 
nagród 
rzeczowych. 
 

Wszyscy 
uczniowie. 

Upowszechnienie w 
szkole mody na 
pozytywne 
zachowanie. 

Szkolny 
Zespół 
Wychowa
wczy. 

Nauczyciele, 
dyrekcja. 

Konie
c 
roku. 

7. Wdrożenie w 
szkole 
programu 
„Zero tole-
rancji dla 
przemocy w 
szkole”,  
promujące-go 
szkołę bez 
zjawisk takich 
jak: przemoc 
fizyczna  i 
psychiczna, 
narkotyki, 
lekceważe-
żenie nau-
czycieli i 

Wszystki
e obszary 

Przygotowanie 
planu i 
harmonogramu 
wdrożenia 
programu „Zero 
tolerancji dla 
przemocy”. 

Opracowanie 
planu i 
harmonogramu 
działań. 

Wychowaw-cy. Stworzenie podstaw do 
wdrożenia programu i 
w efekcie osiągnięcie 
założonych celów. 
 

Lider 
Szkolnego 
Zespołu 
Wychowa
wczego 

Grupa 
wychowawców i 
nauczycieli 
odpowiedzialna 
za 
przygotowanie 
planu i 
harmonogramu 
wdrożenia 
programu. 

X 
2007. 

Rozpoznanie 
stopnia 
zagrożenia 
narkotykami i 
podjęcie 
stosownych 
działań. 

Rozwijanie 
współpracy z 
Policją 
Przeprowadzeni
e szkoleń 
nauczycieli. 

Wszystkie klasy. Wyeliminowanie 
zagrożenia 
narkotykami. 

Wychowa
wcy, 
nauczyciele
, dyrekcja, 
pedagog 
szkolny. 

Nauczyciele i 
pozostali 
pracownicy 
szkoły. 

Cały 
rok 
szkol
ny 
2007/
2008-
Progr
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obowiąz-ków 
szkol-nych, 
wagary itp. 

amy 
Profil
aktyc
zne 

Eliminowanie 
przypadków 
lekceważenia 
przez uczniów 
nauczycieli i 
obowiązków 
szkolnych 
(zwłaszcza 
eliminowanie 
wagarowania) 

Rozmowy z 
nauczycielami i 
uczniami oraz 
rodzicami; 
opracowanie 
wniosków; 
uwzględnienie 
problemów w 
regulaminie 
dotyczą-cym 
zasad pobytu 
ucznia w 
szkole. 

Wszyscy 
uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice. 

Kształtowanie 
właściwych postaw 
uczniowskich: 
szacunek dla 
nauczyciela i rodziców 
oraz wobec koleżanek i 
kolegów, 
odpowiedzialność za 
siebie i klasę, 
obowiązkowość, 
sumienność. 
 

Nauczyciel
e. 

Rodzice. Cały 
okres. 

8. Opracowa-
nie planu 
działań 
pozalekcyj-
nych i wdro-
żenie go do 
realizacji. 
 
 

Działalno
ść 
pozalekcyj
-na 
szkoły. 

   Włączenie do działania 
uczniów o różnych 
zainteresowaniach; 
stworze-nie pola 
działań pozalekcyjnych 
i wciągnięcie jak 
największej grupy 
uczniów, którzy 
zyskają nowe 
możliwości realizacji 
swoich zaintereso-wań. 
 

Wicedyrekt
or, 
koordynato
r projektu, 
nauczyciele 
biorący 
udział w 
realizacji 
projektu. 

Wychowawcy. Cały 
rok 
szkol
ny 
2007/
2008 

Organizacja 
zajęć o 
charakterze 
sportowo-
rekreacyjnym. 
 

Przygotowanie 
planu zajęć. 
Przedłożenie 
planu organowi 
prowadzącemu. 

Uczniowie. Zagospodarowanie 
czasu wolnego 
uczniów. 
 
 
 

Dyrekcja, 
nauczyciele 
wychowani
a 
fizycznego. 

Wychowawcy. V-VI 
08. 



 25 

 
 
 
   
 
VIII Ewaluacja programu: 
 

 Cel ewaluacji 

1. Ocena skuteczności podejmowanych działań (przede wszystkim stopnia poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole). 

2. Opracowanie wniosków do wdrożenia w następnym roku szkolnym. 

 Procedura ewaluacji 

1. Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych. 

2. Analiza jakości zaproponowanych narzędzi i wybór najlepszych. 

 Metody i narzędzia ewaluacji 

1. Ankiety ewaluacyjne. 

2. Rozmowy. 

3. Obserwacje. 

 Wnioski z ewaluacji. 

1. Opracowanie wniosków pod kątem skuteczności realizowanego programu. 

2. Uwzględnienie wniosków w trakcie realizacji kolejnych etapów programu. 

 

 


