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Załącznik 4 

 

 PROGRAM  WYCHOWAWCZY  

ZS W MIELCU 

 

I.  Podstawy prawne 

 Szkoła wychowując będzie się kierowała zasadami zawartymi w: 

 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

 Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, 

 Konwencja o Prawach Dziecka, 

 Konkordacie, 

 Statucie Szkoły, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych.  

 

II. Aksjologiczne podstawy wychowania oraz cele wychowania 

1.  Szkoła wychowując będzie bazować na wielowiekowych tradycjach wychowawczych 

streszczających się w historycznej formule „Bóg - Honor - Ojczyzna”. Ta podstawa 

wychowania będzie kultywować narodową i kulturową tożsamość Polski, która wyszła 

z wierności podstawowym wartościom ludzkim, narodowym i religijnym. Ideałem 

wychowawczym tej podstawy jest człowiek żyjący w prawdzie, ceniący wolność, czyniący 

dobro, kierujący się miłością, dostrzegający piękno świata, rozwijający w sobie cnoty 

roztropności, męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania. 

2.  W nowym wychowaniu bardzo istotne jest podmiotowe traktowanie wychowanków, 

szanowanie ich godności osobistej i autonomiczności. Autentyczność i autonomiczność 

ucznia należy budować poprzez dodawanie odwagi, usuwanie różnych wpływów 

zagrażających naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi. 

Uwzględniając zmiany systemu społeczno - ekonomicznego naszego kraju szkoła będzie   

stawiać na odkrywanie i wspomaganie niepowtarzalnej indywidualności ucznia. Istotą 
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takiego wychowania będzie zatem udzielenie pomocy uczniom w kształtowaniu siebie 

jako osoby w odkrywaniu i optymalnym urzeczywistnieniu  wszystkich  pozytywnych 

możliwości rozwojowych a równocześnie wprawianie do odpowiedzialnego, 

zaangażowanego współdziałania z innymi. 

Z tej podstawy wychowania wpływa ważna zasada wychowawcza którą szkoła zamierza 

przestrzegać - wychowanie poprzez stawianie uczniom określonych zadań stosowanych do 

ich indywidualnych możliwości. Ideałem wychowawczym tej podstawy, będzie człowiek 

przedsiębiorczy, rozumiejący konieczność zbiorowego współdziałania, umiejący się 

przystosować do zmian a nawet kreujący zmiany. Nasz wychowanek winien jasno 

wiedzieć swoje uzdolnienia, przewidywać najbardziej optymalną dla siebie pozycję 

zawodową łączącą uzdolnienia z akceptacją wybranego zawodu. 

 

III. Zadania wychowawcze szkoły 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

1.  Rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 

narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej. 

2.  Rozwijanie i umocowanie tradycji narodowych. 

3.  Wprowadzenie uczniów w świat wydarzeń publicznych. 

4.  Stwarzanie uczniom warunków dla indywidualnego i grupowego działania na rzecz 

innych. 

5.  Uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób. 

6.  Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i religijnych. 

Wychowanie do życia w rodzinie 

1.  Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. 

2.  Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości. 

3.  Przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania. 

4.  Kształtowanie pozytywnego stosunku do płciowości. 

5.  Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania. 

Wychowanie prozdrowotne 

1.  Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu. 

2.  Rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem. 

3.  Zapoznanie z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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4.  Poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności właściwego 

postępowania w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, 

łatwopalnymi, wybuchowymi i niewypałami. 

5.  Kształtowanie właściwych reakcji na zjawiska dewastowania i zanieczyszczania 

środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. 

Wychowanie w kulturze informacyjnej 

1.  Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe procesy komunikowania się ludzi. 

2.  Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką 

szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 

3.  Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych. 

4.  Ukazanie służebności sztuk widowiskowych i produkcji medialnych wobec różnych 

dziedzin  życia. 

5.  Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami technologii informacyjnej. 

IV. Wspólna forma oddziaływań wychowawczych nauczycieli 

Podstawową orientacją procesu wychowawczego w szkole jest pełna znajomość szkolnego 

programu wychowawczego w szkole przez wszystkich nauczycieli. 

W oparciu o zapisy tego programu nauczyciel powinien: 

 tworzyć własne plany oddziaływań wychowawczych, 

 przestrzegać ustaleń sposobów oddziaływań  wychowawczych, 

 w kontaktach z rodzicami odwoływać się do jednolitych zapisów szkolnego programu 

wychowawczego, 

 w sytuacjach problemowych oraz w zakresie prawidłowej interpretacji zapisów 

programu uzgadniać stanowisko z dyrektorem szkoły. 

Szczegółowe obowiązki i zadania wychowawcy klasy: 

1. Wszyscy wychowawcy klas I na początku roku szkolnego - od września do połowy 

października - organizują wraz z pedagogiem szkolnym ogniska integracyjne dla 

swoich uczniów, w obiektach zapewniających kontrolę nad uczniami. 

2. Poznanie uczniów oraz ich środowiska, a także stały kontakt z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi (rozmowy indywidualne, wywiadówki, ankiety, itp.) 

i włączanie ich w życie szkoły (imprezy szkolne i środowiskowe).  

3. Integracja zespołu klasowego (np. wycieczki, dyskoteki, i inne imprezy klasowe). 

4. Rozwiązywanie indywidualnych i klasowych problemów poprzez udzielanie 

wszechstronnej pomocy: uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pogadanki na 
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godzinach wychowawczych, indywidualne kontakty z uczniami, nauczycielami 

i rodzicami, kierowanie uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

występowanie o pomoc socjalną.  

5. W sytuacjach trudnych wychowawczo wychowawca konsultuje się z pedagogiem 

szkolnym. 

6. Interesowanie się postępami ucznia w nauce (bieżąca kontrola, kontakt 

z nauczycielami przedmiotów, rodzicami, organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

analiza wyników nauczania), a także obserwowanie zachowania ucznia i kierunku 

rozwoju jego osobowości.  

7. Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania 

przez nich zajęć szkolnych. Kontrola obowiązku szkolnego wychowanków. 

8. Realizacja programu wychowawczego szkoły.  

9. Współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa 

uczniów, 

10. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej i klasowej.  

11. Przekazywanie informacji i współpraca na linii: klasa – nauczyciel; nauczyciel – 

rodzice; nauczyciel – dyrektor. 

12. Wdrażanie do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 

klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych, itd.).  

13. Zwracanie uwagi na wypełnianie przez uczniów ich obowiązków, a także troska 

o poszanowanie praw każdego ucznia.  

14. W klasie maturalnej współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz 

udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im 

podjęcia świadomej decyzji w sprawie dalszego kształcenia. 

15. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania (zdrowotnych, ekologicznych)  

16. Troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów zgodnie z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją  

o Prawach Dziecka, poprzez: 

a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości 

i współdziałania, 

b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska,  

c) współdziałanie w kierunku kształtowania u uczniów nawyków rzetelnej pracy,  
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d) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu,  

e) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą,  

f) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie 

środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim (rodzicami, 

nauczycielami),  

17. Pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów (np. motywacja do samokształcenia, 

preorientacja zawodowa, zajęcia pozalekcyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

wycieczki). 

18. Opieka nad zdrowiem uczniów w szczególności:  

a) wdrażanie uczniom dbałości o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą,  

b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów - kontaktowanie się z higienistką szkolną 

oraz rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie zdrowotności,  

19. Współdziałanie z rodzicami (opiekunami) uczniów w sprawach opieki wychowawczej 

nad uczniami a w szczególności:  

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawach postępu 

w nauce i zachowaniu się uczniów, organizowanie spotkań z rodzicami, 

b) troska o uczniów z domu dziecka i rodzin zastępczych, systematyczny kontakt z ich 

opiekunami, 

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

Dokumentacja nauczyciela wychowawcy: 

- arkusze ocen, 

- dziennik lekcyjny, 

- frekwencja – bieżąca analiza, 

- kontakty z rodzicami – terminarz, 

- uroczystości – ważne wydarzenia z życia klasy,  

- dodatkowa dokumentacja wychowawcy klasy : 

 wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej, zalecenia 

poradni specjalistycznych z potwierdzeniem, że uczący zapoznali z zaleceniami, 

przekazanie dokumentacji pedagogom szkolnym 

 informacje, opinie pedagoga szkolnego, 

 informacje o uczniach korzystających z pomocy społecznej, 
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 notatki służbowe istotnych rozmów i ustaleń z rodzicami, 

 korespondencja z rodzicami, 

 listy powiadomień o ocenach wraz z podpisami i datami, 

 informacje o uczniach uzdolnionych, 

 istotne informacje od nauczycieli uczących, 

 informacje i materiały dotyczące życia klasy,  

 badania, ankiety, analizy, techniki socjometryczne. 

V. Czas na wychowanie 

 W czasie pobytu dziecka w szkole powinien następować najpełniejszy rozwój 

osobowości ucznia. W tym celu nauczyciel oddziałowuje wychowawczo w czasie: 

 poza jednostkami lekcyjnymi indywidualnie z uczniami, 

 każdej jednostce lekcyjnej, przestrzegając zasady ścisłego związku dydaktyki 

z wychowaniem, 

 godzin wychowawczych realizując tematy ustalone wspólnie z uczniami, imprez 

szkolnych i wycieczek programując wcześniej oddziaływania wychowawcze. 

VI. Opis charakterystycznych postaw etyczno - moralnych uczniów w środowisku  

lokalnym 

 Do Zespołu Szkół uczęszcza młodzież z różnych środowisk stąd wynika zmieszanie 

się kultur życia i bycia mieszkańców miasta i wsi. W wyniku długoletnich obserwacji dzieci 

i młodzieży, nauczyciele szkoły wyodrębniają następujące typowe postawy etyczno - 

moralne. 

Do pozytywnych zjawisk wychowawczych wśród uczniów należy zaliczyć: 

 regularne uczęszczanie uczniów do szkoły (poza małymi wyjątkami), 

 aktywność w formach pozalekcyjnych; w konkursach przedmiotowych, recytatorskich 

i zawodach sportowych, 

 aktywne uczestniczenie w imprezach środowiskowych, 

 pozytywny stosunek do domu rodzinnego. 

Młodzież naszej szkoły wykazuje też tendencje oraz zachowania niepokojące 

wychowawców szkoły. Do nich należą: 

 skłonność do spożywania alkoholu, palenia papierosów, 

 zagrożenie stosowania używek, 

 częsty brak zwrotów grzecznościowych, 
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 używanie wulgarnych słów, 

 brak poszanowania mienia szkolnego i publicznego, 

 częste przebywanie uczniów w porze nocnej w miejscach publicznych, 

 często obserwowany brak szacunku wobec ludzi starszych, 

 brak postaw asertywnych, lecz przejawianie postaw oportunistycznych (brak odwagi 

do prezentowania własnego stanowiska i przyjmowanie postawy konformistycznej). 

 

VII. Zakres swobód uczniów 

 W systemie wychowawczym szkoły nauczyciele widzą potrzebę określania zakresu 

swobód uczniów w szkole, jak i również proponują rodzicom granicę wolności uczniowskich. 

Określa się kształtowanie relacji międzyludzkich w szkole. Wzajemne kontakty oparte będą na 

poszanowaniu godności osoby ludzkiej bez względu na: wiek, płeć, zajmowaną pozycję 

społeczną i zawodową, z uwzględnieniem norm społecznych charakterystycznych dla 

środowiska lokalnego. 

Zamiast wymienionych metod zaleca się: 

 zachęcanie do współpracy poprzez opisanie problemu, udzielenie informacji, 

zachęcanie jednym słowem, wyrażenie swoich uczuć, 

 wyrażanie opinii odwołując się do swoich uczuć, 

 wpływanie na pozytywne uczucia wychowanka, 

 zamiast karania  

- wskaż uczniowi w czym by ci pomógł, 

- wyraź ostry sprzeciw nie atakując charakteru, 

- wyraź swoje uczucia i oczekiwania, 

- pokaż uczniowi jak naprawić zło, 

- zaproponuj wybór, 

- przejmij inicjatywę, 

- daj odczuć uczniowi konsekwencje złego zachowania. 

 Przyczynami niewłaściwego  zachowania się uczniów jest bardzo często 

niezrównoważona postaw  emocjonalna i nie radzenia z własnymi uczuciami.  

Aby pomóc uczniowi, by radził sobie ze swoimi uczniami należy: 

 wysłuchać ucznia uważnie, 

 zaakceptować jego uczucia, 

 określić jego uczucia, 
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 jeśli jego potrzeby są nierealne, zamienić je w optymistyczną fantazję. 

 Ponadto proponuje się wspólne z uczniami rozwiązywanie problemów 

wychowawczych poprzez: 

 rozmowy o uczniowskich odczuciach i potrzebach, 

 ukazanie własnych odczuć i potrzeb, 

 zastanowienie się wspólnie nad znalezieniem obopólnie korzystnego rozwiązania, 

 pokazanie wszystkich pomysłów bez oceniania ich, 

 zadecydowanie, który pomysł należy wprowadzić w życiu z uzasadnieniem. 

 W pracy wychowawczej należy zachęcić ucznia do samodzielności. 

W tym celu należy: 

 pozwolić uczniowi na dokonanie wyboru, 

 okazać szacunek dla uczniowskich zmagań, 

 nie zadawać zbyt wielu pytań, 

 nie spieszyć się z udzieleniem odpowiedzi, 

 zachęcić do korzystania również z cudzych pomysłów, 

 nie odbierać nadziei. 

 W działaniach dydaktyczno - wychowawczych szkoły i rodziny należy zwrócić 

szczególną uwagę na takie wartości jak: 

1.  Kryteria oceniania z zachowania. 

2.  System nagród i kar - jednolity. 

3.  Wspomaganie wychowania poprzez szkole konkursy, zawody i uczniowskie inicjatywy 

(przekazanie uczniów do wykonania określonych zadań oraz stwarzania warunków 

do inicjatyw uczniowskich). 

4.  Określenie potrzeb winno być dokonane drogą ewaluacji ankiet poprzez ich analizę w celu 

postawienia diagnozy potrzeb wychowawczych. 

5.  Wprowadzenie nowoczesnych, wybranych technik i metod pracy. 

 

Rozdział I 

Obowiązki ucznia 

1.  Dbać o honor  Zespołu Szkół oraz jego tradycje. 

2.  Współtworzyć autorytet ZS poprzez postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować w środowisku - w każdej 

sytuacji uczeń ZS zachowuje się w sposób godny Polaka.  
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3.  Po dzwonku na lekcję przebywać pod klasą i oczekiwać na nauczyciela. 

4.  Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie 

zachowywać się w ich trakcie. Uczeń z chwilą rozpoczęcia lekcji nie ma prawa 

samodzielnie, bez zgody nauczyciela opuścić sali lekcyjnej. 

5.  Uczestniczyć regularnie i z pełnym zaangażowaniem w wybranych dowolnie zajęciach 

pozalekcyjnych. 

6.  Przestrzegać zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas pobytu w szkole. Niedopuszczalne jest korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu 

w czasie zajęć lekcyjnych. Nagrywanie i robienie zdjęć jest niedozwolone. 

7.  Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych (w terminie do 1 tygodnia po nieobecności). Uczniowie, którzy odbywają 

praktyki zawodowe w zakładach pracy maja obowiązek dostarczyć kserokopię druku 

zwolnienia lekarskiego przedstawianego w zakładzie pracy w terminie trzech dni. Forma 

usprawiedliwienia winna być uzgodniona przez wychowawcę klasy i prowadzącego 

zajęcia pozalekcyjne.  

8.  Uczniowie dysponujący lekarskim zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego, przekazują 

je do wychowawcy klasy, który dostarcza je Dyrektorowi szkoły. Podjęta przez niego 

decyzja zostaje wpisana do książki decyzji Dyrektora. Jeżeli zajęcia wychowania 

fizycznego odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, to uczeń może być 

zwolniony z uczestnictwa w nich, pod warunkiem doręczenia pisemnego oświadczenia 

rodziców o przejęciu odpowiedzialności za ucznia. W innym wypadku uczeń jest 

zobowiązany do obecności na lekcji wychowania fizycznego pomimo zwolnienia 

lekarskiego. 

6.  Uczeń ma obowiązek dotrzymania umowy kontraktu, który zawiera z Dyrektorem szkoły, 

wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Nie wywiązanie się ucznia z kontraktu powoduje 

dalsze konsekwencje wymienione w procedurach postępowania w sytuacjach trudnych 

wychowawczo, łącznie z wydaleniem ze szkoły. 

7.  Uczeń ma obowiązek dbać o piękno mowy ojczystej  i nie używać wulgarnych słów, 

godnie i kulturalnie  zachowywać się w szkole i poza nią. 

9.  Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywać 

się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, oraz ustaleniom 

samorządu klasowego i szkolnego. 
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10. Przestrzegać zasad współżycia społecznego. Okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

przeciwstawiać się  brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych 

ludzi, szanować godność osobistą drugiego człowieka zachowując tajemnicę 

korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że 

szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego. Naprawić wyrządzoną przez 

siebie krzywdę. 

11. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów. Uczeń nie pali, nie pije 

alkoholu i nie używa żadnych innych środków odurzających. 

12. Uczeń podczas wycieczek szkolnych, ognisk integracyjnych i innych imprez 

organizowanych przez Szkołę: nie nadużywa alkoholu, środków odurzających, nie pali, nie 

jest wulgarny, agresywny i przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej.  

13. Powinien zgłaszać o agresywnym zachowaniu na terenie szkoły nauczycielowi lub  

Dyrekcji w trybie natychmiastowym (bójki, wymuszanie pieniędzy, wymuszanie zakupu 

papierosów, itp.). Zgłaszać o każdym zaobserwowanym zjawisku znęcania się nad 

słabszym i młodszym kolegą (koleżanką). 

14. Strój ucznia winien być schludny i czysty. Strój i fryzura winny cechować umiar 

i prostota. 

15. Uczeń powinien posiadać obuwie na zmianę w czasie pobytu w szkole i nosić je. Obuwie 

zmienne powinno być lekkie, na cienkiej podeszwie bez względu na jej kolor tj. halówki, 

tenisówki, trampki.  

16. Uczeń bez obuwia na zmianę uczestniczy w lekcji, ale zostaje ukarany uwagą 

z zachowania, wpisaną do dziennika lekcyjnego. W razie nagminnego braku obuwia uczeń 

zostaje ukarany karą regulaminową. 

17. Posiadać powinien aktualną legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie pracowników  

szkoły. 

18. Dbać i troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie  

czystości i porządku na jej terenie. 
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Rozdział II 

Prawa ucznia 

 

Uczeń ma prawo: 

1.  Zapoznać się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami. 

2.  Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły. 

3.  Ma prawo do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu. 

4.  Ma prawo wystąpienia o indywidualny program lub tok nauki. 

5.  Do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

6.  Do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, ale w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły. Szkoła nie organizuje i nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane 

poza terenem szkoły. 

7.  Do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. 

8.  Do uzyskania pomocy, wyjaśnienia, odpowiedzi na przedstawione problemy i pytania 

od wychowawcy klasy, innych nauczycieli, dyrekcji szkoły, Rady Rodziców. 

9.  Zwracania się z wszelkimi problemami do pedagoga szkolnego i uzyskania od niego 

pomocy. 

10.  W sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich itp., z którymi uczeń zwrócił się 

do wychowawcy, nauczycieli, Dyrekcji czy pedagoga szkolnego, ma on prawo 

do zachowania przez te osoby tajemnicy, jeśli niepotrzebne ich rozgłoszenie mogłoby 

uczniowi zaszkodzić, czy ośmieszyć go. 

11.  Jawnie przedstawiać i wyrażać własne opinie na godzinach wychowawczych, zebraniach 

klasowych, zebraniach organizacji szkolnych itp., na temat spraw klasy, szkoły oraz 

proponować rozwiązania w sposób konstruktywny do rozwiązania zauważonych 

problemów czy zjawisk, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności. 
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12.  Reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. 

13.  Przerwy międzylekcyjne wykorzystywać na wypoczynek i relaks. Uczeń nie może być 

tego pozbawiony przez wydłużenie lekcji. 

14.  Na okres przerw świątecznych jest zwolniony z prac domowych, a w pierwszym dniu 

nauki po feriach, Wszystkich Świętych, nie stawia się uczniowi ocen niedostatecznych. 

15.  Ma prawo korzystać z przysługujących (zgodnie z odrębnymi przepisami) form opieki 

socjalnej: zapomóg pieniężnych, stypendiów, doraźnej opieki lekarskiej. 

16.  Pisemne sprawdziany wiadomości powinny być uzgodnione z uczniami z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Uczeń winien znać zakres materiału, z którego ten sprawdzian zostanie 

przeprowadzony. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu 

tygodnia nie więcej niż dwa sprawdziany pisemne i dwa ustne. Nie przeprowadza się 

sprawdzianów pisemnych na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. Jeżeli 

uczniowie celowo unikają sprawdzianu, nauczyciel może go przeprowadzić bez 

zapowiedzenia.  

17.  Pisemne i ustne sprawdziany z ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiadane. 

18.  Uczeń ma prawo do jednorazowego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowana się 

do lekcji bez podania przyczyny. 

19.  Uczeń winien otrzymać do wglądu sprawdzian poprawiony i oceniony (w ciągu 

2 tygodni). Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną , zgłasza nauczycielowi swoje 

zastrzeżenia,  

a  ten wyjaśnia i uzasadnia swoje stanowisko w tej sprawie. 

20.  Uczeń ma prawo do pomocy nauczyciela w formie wyjaśnień, ukierunkowania jego 

pracy i odpytania, jeśli  kłopoty w przyswajaniu materiału nie wynikają z winy ucznia, 

jego lenistwa, lekceważenia obowiązków itp. W przypadku dłuższej choroby, czy innego 

wypadku losowego (powyżej dwóch tygodni), winien on mieć wyznaczony czas 

na uzupełnienie braków z każdego przedmiotu, poczym w uzgodnionym terminie 

uzyskać sprawdzenie i ocenę wiedzy i umiejętności. 

21.  Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcowo 

rocznych zgodnie z procedurą opisana w WSO – rozdział 5 & 1. 

22.  Uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć szkolnych. 
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Rozdział III 

Nagrody i kary 

 

1.  Uczeń nagrodzony jest za: 

 rzetelną naukę, 

 pracę społeczną, 

 wzorową postawę, 

 wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i w sporcie, 

 działalność i odwagę. 

2.  Nagrody przyznaje: na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotów, opiekunów 

organizacji szkolnych, Dyrektor i Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół. 

3.  Rodzaje nagród: rzeczowe, pieniężne, książkowe, listy pochwalne i gratulacyjne, 

pochwały, wyróżnienia, ustala Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna na swoim 

posiedzeniu. 

4.  Kary za nieprzestrzeganie  obowiązków ucznia określonych w Programie Wychowawczym 

ZS mają charakter: 

a)  upomnienie wychowawcy klasy 

b)  upomnienie lub nagana Dyrektora ZS 

c)  upomnienie lub nagana Dyrektora ZS udzielona publicznie wobec wszystkich uczniów 

ZS 

d)  przeniesienie do równoległej klasy w ZS 

e)  przeniesienie do innej szkoły 

f)  usunięcie ze szkoły przez Dyrektora ZS, w związku z podjętą uchwałą Rady 

Pedagogicznej ucznia, który dopuścił się  jednego lub kilku z podanych poniżej 

wykroczeń godzących w dobre imię szkoły lub osób z jego otoczenia: 

 kradzież w szkole lub zakładzie pracy, w którym uczeń odbywa praktykę 

 fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad uczniem tej lub innej szkoły 

 celowe niszczenie mienia szkoły lub mienia osób trzecich 

 nieusprawiedliwioną, długotrwałą nieobecność w szkole (60 godzin) po uprzednim 

wyczerpaniu możliwych działań wychowawczych 

 inne rażące zachowanie o charakterze chuligańskim (np. obrazę nauczyciela) 

 za umyślne niszczenie i dewastację sal lekcyjnych, sprzętu szkolnego i pomocy 

naukowych uczeń ponosi konsekwencje materialną, 
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 fałszerstwa i oszustwa, 

 dezorganizacja pracy szkoły, 

 posiadanie i używanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, ich 

rozpowszechnianie, spożywanie oraz nakłanianie innych osób do ich użycia zarówno 

w szkole jak i poza nią, 

 poddaje się praktykom nierządu, drastycznie łamie normy moralne i obyczajowe, 

 nagrywa lub robi zdjęcia na terenie szkoły i rozpowszechnia je droga elektroniczną 

 w innych przypadkach, gdy Rada Pedagogiczna uzna zachowanie ucznia za wysoce 

szkodliwe, zagrażające bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej, 

5.  Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. 

W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować 

następujący tok postępowania: 

(1)  Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie (załączając ewentualnie 

protokół zeznań świadków) 

(2)  Sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, 

który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu 

(3)  Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców 

ucznia). 

(4) Zwołać zebranie Rady Pedagogicznej  

(5) Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. 

wychowawca lub pedagog szkolny)  

(6) Przedyskutować na zebraniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie 

możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był 

wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy 

ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(7) Sporządzić protokół z zebrania Rady Pedagogicznej, uwzględniający wszystkie 

informacje mające wpływ na podjęcie uchwały. 

(8) Wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców oraz poinformować 

ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy. 

(9) Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

(10) Przedstawić treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu celem sformułowania 

pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie. 
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(11) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania 

sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa Dyrektor Szkoły podejmuje 

decyzję.  

(12) W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego 

(decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno 

faktyczne jak i prawne).  

(13) Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom) – data odbioru pisma umożliwia 

sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji. 

(14) Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

(15) W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu 

rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 

6.  Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż dwa miesiące), 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, szkolnego, Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej lub organizacji  młodzieżowej działającej na terenie szkoły. 

7.  Uczniowi przysługuje odwołanie w terminie trzech dni od uzyskania wiadomości 

o ukaraniu do dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

 

 

Uwagi końcowe 

1. Wewnątrzszkolny plan pracy wychowawczej obowiązuje wszystkich nauczycieli 

i uczniów. 

2. Wewnątrzszkolny plan pracy wychowawczej będzie podlegał ewaluacji co trzy lata. 

Wszelkie poprawki będą nanoszone w postaci aneksów do niniejszego regulaminu lub 

ogłoszeniu jednolitego tekstu z uwzględnieniem poprawek. 

 


