
                  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH  

Program naprawczy problemów wychowawczych 

w roku szkolnym 2007/2008 

Opracował zespół w składzie: 

 Mgr Ewelina Jaskulska -pedagog szkolny 
 Mgr Daria Augustyniak-koordynator ds. bezpieczeństwa, lider zespołu ds. 

profilaktyki i wychowania 
 Mgr Ewa Fynyk- opiekun SU 

 

Program naprawczy problemów wychowawczych został opracowany 

 w oparciu o: 

 

I. Obserwację środowiska uczniowskiego i pojawiających się 

          niekorzystnych zjawisk na terenie szkoły. 

 

 

CELE PROGRAMU NAPRAWCZEGO 

I.      Przeciwdziałanie agresji werbalnej i fizycznej. 

II.     Wykształcenie u dzieci umiejętności „ bezpiecznych zachowań”        

         oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach zagrożenia. 

III. Intensyfikacja jednolitych oddziaływań wychowawczych,   

           wzmocnienie dyscypliny na przerwach i lekcjach. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczniowie: 

• Rozpoznają sytuacje, w których dochodzi do agresji i przemocy, 

• Rozumieją destrukcyjny wpływ zachowań agresywnych na relacje 

międzyludzkie, 

• Nabywają i stosują umiejętności umożliwiające tworzenie 

właściwych relacji międzyludzkich, 
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• Znają i stosują sposoby obrony swojej osoby przed różnymi 

formami agresji i przemocy, 

• Wiedzą, jak reagować na akty przemocy, kogo informować, gdzie 

szukać pomocy, 

• Kształcą umiejętność zastępowania agresji formami zachowań 

akceptowanych społecznie. 

 

Problemy najczęściej pojawiające się w naszej szkole:

  

I. Stosowanie  agresji słownej 

• Używanie wulgaryzmów 

• Zaczepki słowne  

• Prowokowanie do bójek 

II. Stosowanie agresji fizycznej 

• Popychanie 

• Szarpanie 

• Kopanie 

 

W celu poprawy sytuacji wychowawczej i dalszemu 

przeciwdziałaniu agresji i patologiom społecznym konieczne 

jest:  

I. Kontynuowanie działań związanych z Programami: 

- „STOP PRZEMOCY”  

- „Szkoła bez przemocy”. 

 II. Kontynuowanie pracy terapeutycznej i wychowawczej  z grupą 

uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,  przejawiających trudności 

wychowawcze. 

III. Doskonalenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli – 

uczestnictwo w zajęciach warsztatowych  na temat: 

- Rozpoznawania problemu dziecka krzywdzonego, przemocy                   

w rodzinie. 
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- Pomoc w problemach szkolnych  - praca wychowawcza                          

i terapeutyczna z dzieckiem nadpobudliwym 

psychoruchowo. 

IV. Edukacja rodziców: 

- profilaktyka I stopnia – zajęcia edukacyjne dotyczące 

zjawiska agresji i przemocy; 

- profilaktyka II stopnia – zasady współpracy rodziców ze 

szkoła w przeciwdziałaniu przemocy. 

V.  Konsekwentne  rozliczanie uczniów z nieprzestrzegania regulaminu 

ucznia i Kodeksu Norm i Konsekwencji  przez wychowawców                              

i nauczycieli. 

VI. Założenie kart obserwacji zachowania uczniów na lekcjach.  

VII. Zmiana przepisów w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

Zachowania. 

 

Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia 

pozytywnych postaw ucznia.

L.p. Zadania i działania Odpowiedzialni Termin 

1.  Prowadzenie zajęć w świetlicy 
profilaktycznej: 

 realizacja programu terapeutycznego z 
elementami arteterapii  

 realizacja programów terapeutycznych 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych            
„ W kręgu przyjaciół” 

 realizacja programów wspierających 
rozwój, z elementami relaksacji dla 
młodzieży nadpobudliwej                         

 Zajęcia sportowe, taneczne-aerobik, 
informatyczne, plastyczne, zajęcia 
praktyczne- doskonalenie umiejętności 
społecznych, współpraca w grupie. 

pedagog szkolny  

wychowawcy świetlicy 
profilaktycznej 

 

Styczeń-
czerwiec 

2.  Prowadzenie zajęć mający na celu poprawę 
relacji w grupie, poprawne rozwiązywanie 
konfliktów, przeciwdziałanie agresji.         

Włączanie elementów Treningu 
Zastępowania Agresji ART. do zajęć 
edukacyjnych i godzin wychowawczych.      

Pracownicy –
nauczyciele szkoły          
we współpracy               
z pedagogiem szkolnym  
i wychowawcami klas. 

Marzec 
kwiecień 
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3.  Przekazywanie wiedzy o zasadach 
postępowania  w trudnych sytuacjach: 

 Jak zareagować na zagrożenie ze strony 
drugiego człowieka, psa? 

 Pomoc przedmedyczna. 

 Kontakty z nieznajoma osobą.  

Wychowawcy,pedagog,   
przedstawiciele 
Komendy Policji lub 
innych instytucji 
wspierających szkołę      
w realizacji jej 
opiekuńczych zadań. 

kwiecień 

 

4.  Edukacja prawna uczniów: 

 „ Przeciwdziałanie agresji, konsekwencje 
prawne” – zajęcia dla uczniów klas VI. 

 Przeciwdziałanie narkomanii-zajęcia dla 
uczniów klas VI. 

Bezpieczeństwo w szkole: 

 systematyczne kontrolowanie szkoły i 
okolicy przez patrole  policji, 
ograniczenie dostępu do alkoholu i 
narkotyków w środowisku szkolnym. 

Przedstawiciele 
wydziału ds. nieletnich 

 

Patrole policji  

 

 

Cały rok 

5.  Stworzenie bezpiecznych warunków podczas 
szkolnych dyskotek. 

Dyrektor, opiekun SU 
we współpracy z 
pedagogiem i 
koordynatorem ds. 
bezp. 

Listopad, 

kwiecień 

6.  Comiesięczne przypominanie 
obowiązujących zasad szkoły w oparciu o 
program „ Szkoła z zasadami”. 

Wychowawcy, 

pedagog 

  

Cały rok 
szkolny 

7.  Funkcjonowanie na terenie szkoły                 
„ Skrzynek zaufania”. 

Pedagog i koordynator 
ds. bezpieczeństwa 

  

na 
bieżąco 

8.  Prowadzenie dodatkowych zajęć 
integracyjnych             

Opiekun SU ,  kwiecień 

maj 

9.  Organizacja konkursu literacko-
plastycznego„ Dbam o piękną mowę 
ojczystą, nie używam wulgaryzmów”. 

Nauczyciele j. 
polskiego,  

kwiecień 

10.  Realizacja projektu wychowawczego dla klas  
Kulturalne zachowanie na co dzień”. 

Wychowawcy , opiekun 
SU, nauczyciel plastyki 

Luty-maj 
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 Podejmowanie działań przez nauczycieli. 

 

L.p
. 

Zadania i działania Odpowiedzialni Termin 

 1. Rzetelne prowadzenie dyżurów na 
przerwach. Reagowanie na negatywne 
zachowania uczniów oraz na ich skargi i 
uwagi. 

Systematyczne przekazywanie informacji nt. 
zachowań poszczególnych uczniów.               
( żółte i czerwone kartki) 

Konsekwentna ocena zachowań uczniów 
podczas przerw – kary i nagrody 
wyszczególnione w WSO. 

 Wszyscy nauczyciele. na bieżąco 

 2. Systematyczna organizacja comiesięcznych 
apeli porządkowych. 

Wyróżnianie pozytywnych postaw 
uczniowskich. 

Wszyscy  

nauczyciele. 

Dyrekcja. 

Wrzesień- 

czerwiec 

 3. Przypominanie  raz w miesiącu o zasadach 
obowiązujących w naszej szkole połączone z 
oceną zachowania uczniów danej klasy na 
podstawie zapisków na tablicy „ Bezpieczna 
przerwa” i karty obserwacji. 

Wychowawcy 

 

Pazdzienik,
grudzień, 

luty, 

kwiecień 

maj 

czerwiec 

 4. Podsumowanie konkursów,które odbywały 
się podczas całego roku szkolnego                 
. 

Opiekun SU, 
nauczyciele, uczniowie. 

czerwiec 

 5. Podsumowanie konkursu „ Klasa z klasą” na 
podstawie prowadzonego rankingu klas. 

  

Opiekun SU Czerwiec 

6. Promowanie zasad fair play podczas 
rozgrywek klasowych „ Sport na wesoło” 

Nauczyciele w-f, 
wychowawcy 

czerwiec 

7. Okresowa diagnoza problemu-badania 
ankietowe: 

 Przeciwdziałanie agresji i zapobieganie 
zachowaniom ryzykownym – ewaluacja 
zajęć profilaktycznych; 

 Samopoczucie ucznia w szkole- klimat, 
zaufanie,  niewłaściwe zachowania  
uczniów. 

Pedagog €szkolny we 
współpracy z 
wychowawcami 
badanych klas 

Kwiecień 
maj 

8. Opracowanie procedur interwencji w 
przypadku uczniów łamiących zasady  

Wychowawcy , pedagog 
szkolny, opiekun SU 
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Zduny, wrzesień 2007 
 
Opracowały: 
 
mgr Daria Augustyniak – koordynator ds.bezpieczeństwa 
 
mgr Ewelina Jaskulska – pedagog  szkolny w ZSP w Zdunach 
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