
 

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. 

 
Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów 

(agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa razy w roku, agresja i zadawanie cierpień psychicznych – 

pojedynczy przypadek, występowanie wykroczeń przeciwko mieniu – pojedynczy przypadek))    

został opracowany w oparciu o: 

-   ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne przeprowadzone przez wychowawców i pedagoga 

szkolnego „Agresja i przemoc w szkole”, 

-    uwagi nauczycieli, 

-    obserwację środowiska uczniowskiego i pojawiających się niekorzystnych zjawisk na terenie szkoły.  

 

CELE:    

 

1. Przeciwdziałanie agresji fizycznej, słownej i negatywnym zachowaniom uczniów. 

2. Podjęcie jednolitych oddziaływań wychowawczych, wzmocnienie dyscypliny na przerwach                        

i zajęciach. 

 

ZADANIA: 

 

1. Tworzenie grup uczniów sprawiających te same problemy wychowawcze i otoczenie ich opieką                    

i pomocą przez kompetentne w tym zakresie osoby. 

2. Wymiana wiedzy i doświadczeń pedagogicznych nauczycieli poprzez warsztaty w ramach WDN, 

spotkania i dyskusje z przedstawicielami organów współpracujących ze szkołą. 

3. Edukacja rodziców i uczniów: 

- pozyskanie rodziców do skutecznej współpracy na rzecz wzmacniania pozytywnych postaw 

uczniowskich, 

- stymulowanie uczniów do prawidłowego rozwoju poprzez stwarzanie pozytywnych sytuacji 

wychowawczych przez wszystkich pracowników szkoły. 
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4. Konsekwentne zwracanie uwagi  uczniom na niewłaściwe formy zachowania przez wychowawców             

i nauczycieli. 

5. Zmiana przepisów w wewnątrzszkolnym ocenianiu zachowania. 

6. Wzmocnienie pozytywnych postaw ucznia. 

 

 

Problemy najczęściej pojawiające się w naszej szkole: 
 

W zakresie agresji fizycznej – zadawanie cierpień fizycznych: 

Bicie 

Kopanie 

Popychanie 

Plucie 

 

W zakresie agresji słownej – zadawanie cierpień psychicznych: 

Przezywanie 

Wyśmiewanie 

Obrażanie 

Plotkowanie 

Obgadywanie 

 

W zakresie agresji bez użycia słów i kontaktu fizycznego – zadawanie cierpień psychicznych 

Miny 

Izolowanie 

 

Występowanie wykroczeń przeciwko mieniu: 

Niszczenie sprzętu szkolnego 

Niszczenie cudzej własności 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 

L.p. Zadania i działania Odpowiedzialni Termin 

1.  Prelekcje na temat 

odpowiedzialności prawnej 

młodocianych i nieletnich                 

z policją i inspektorem do spraw 

nieletnich. 

Pedagog 

szkolny,przedstawiciel 

Policji 

Pazdziernik –

Listopad 2007      

2.  Badania socjologiczne – 

rozpoznanie środowiska i 

stosunków panujących w grupach 

uczniów poprzez obserwacje, 

ankiety, wypracowania, metody 

socjometryczne. 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, pozostali 

nauczyciele  

  Wrzesien-Maj  

Rok szk.2007/08. 

3.  Przeprowadzenie ankiet 

dotyczących życia w klasie. 

Wychowawcy Grudzień 2007, 

Marzec 2008. 

4.  Prowadzenie zajęć z komunikacji. Wychowawcy Kwiecień- czerwiec 

2008r. 

5.  Prowadzenie zajęć z asertywności. Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Listopad 2007 

Luty-marzec 2008 
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6.  Przekazywanie wiedzy o zasadach 

postępowania (pogadanki, scenki, 

wypracowania, dyskusje). 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny,zaproszeni goście 

  Listopad 2007, 

  Luty 2008 

 

7.  Zapoznanie uczniów z prawami       

i obowiązkami – stworzenie 

programu wychowawczego              

w „pigułce”. 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny, Rzecznik Praw 

Ucznia 

   Kwiecień- maj 

8.  Zorganizowanie dla uczniów 

wycieczek jedno- lub kilku 

dniowych,w celu tych haseł z 

którymi się spotykali                       

    Wychowawcy klas,  

        Inni nauczyciele 

 Maj-czerwiec 2008

9.  Rzetelne prowadzenie dyżurów na 

przerwach. Reagowanie na 

negatywne zachowania uczniów 

oraz na ich skargi i uwagi:  

- wprowadzenie  zeszytu dyżurów, 

w którym wpisywani będą 

uczniowie łamiący obowiązki, 

- wprowadzenie dyżurów uczniów, 

którzy będą wspomagać nauczycieli 

dyżurujących. 

 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 2007/08

10.  Stosowanie kar i nagród 

wyszczególnionych w programie 

Wszyscy nauczyciele 
 
       Dyrektor 

Cały rok szkolny 

2007-2008 
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wychowawczym: opracowanie listu 

nagannego, wprowadzenie apeli 

jeden raz w miesiącu na godzinach 

wychowawczych. 

 

11.  Ograniczenie wypuszczania 

uczniów w trakcie lekcji, 

szczególnie uczniów stwarzających 

problemy wychowawcze- 

kontrolować czas nieobecności. 

Wszyscy nauczyciele  Caly rok szk.07/08 

12.  Rozwiązywanie wszystkich 

konfliktów i problemów do końca-

nie zostawiamy spraw 

nierozwiązanych. 

Wszyscy nauczyciele Caly rok szk.07/08 

 

 

Działania naprawcze i procedura rozwiązywania  

konfliktów w szkole 
Zasady ogólne: 

1.     Wszystkie sprawy drobne pojawiające się po raz pierwszy  rozstrzygamy w klasie na    

        płaszczyźnie uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń – wychowawca. 

 

2.     Jeśli to samo zdarzenie wystąpi po raz drugi interweniujemy u pedagoga, który  

        wspólnie z wychowawcą decyduje o podjęciu dalszych kroków. 

 

3.    Na takiej płaszczyźnie rozwiązujemy:  
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               - kłótnie, sprzeczki między uczniami  

               - niekulturalne zachowanie  

               - szarpaniny, bójki (nie pobicia)  

               - niewielkie zniszczenia  

     Jeden raz dajemy uczniowi szansę na poprawę i naprawienie szkody. 
  4.  Wszystkie działania negatywne określone w programie na wstępie zgłaszamy  

       wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i dyrekcji szkoły, którzy wspólnie podejmują  

       decyzję o środkach zaradczych, którymi mogą być:  

        - rozmowa z uczniem,  

        - rozmowa z rodzicami,  

        - zwołanie zespołu wychowawczego, 

        - zgłoszenie na policję.  

 

Zasady szczegółowe: 

Problem Procedura postępowania i konsekwencje 

W zakresie agresji 

fizycznej 

 

- próbujemy rozwiązać konflikt sami i doprowadzić do 

pogodzenia zwaśnionych stron, 

- jeśli strony nie wykazują chęci pogodzenia i nadal 

reagują agresywnie zgłaszamy problem 

koordynatorowi ds. bezpieczenstwa, 

wychowawcy,dyrektorowi i rodzicom 

- jeśli bójka z udziałem tych samych uczniów wystąpiła 

nie po raz pierwszy zgłaszamy koord.ds.bezp., 

dyrekcji szkoły, wzywamy rodziców. 

W zakresie agresji - konsekwentnie wpisujemy uwagi dotyczące złego       
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słownej – zadawanie 

cierpień 

psychicznych 

zachowania i niekulturalnego słownictwa do 

klasowego zeszytu uwag zgodnie ze statutem, 

- trzy uwagi -obniżenie oceny z zachowania do dobrej, 

- sześć uwag- obniżenie oceny zachowania do 

poprawnej, 

- powyżej sześciu uwag- obniżenie oceny zachowania 

do nieodpowiedniego. 

Niszczenie mienia - rozmowa z uczniem -  wyegzekwowanie naprawy 

sprzętu  (wpis do zeszytu uwag), 

- rozmowa z rodzicami- wyegzekwowanie naprawy 

sprzętu lub odkupienia, 

- zgłoszenie koord.ds.bezpieczenstwa,dyrekcji szkoły- 

jeśli nie jesteśmy  w stanie wyegzekwować od ucznia

- jeśli szkoda nie zostanie naprawiona- obniżenie oceny 

zachowania, 

- w szczególnych atakach wandalizmu zgłoszenie na 

policję. 

 
 
 
 

Program realizowany będzie przez wszystkich pracowników szkoły na zajęciach  
lekcyjnych, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach. 
Tylko jednolite oddziaływania gwarantują efekty jego realizacji. 
 
Ewaluacja programu nastąpi w terminie od 15 do końca czerwca. O efektach będziemy  
dyskutować na Radzie Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2007/2008. 
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Stworzony Progrma i harmonogram poprawy efektywności wychowania   
pozytywnego zachowania się uczniów naszej szkoły  wdrożone zostaną do 
realizacji po wcześniejszym przedstawieniu i  zaopiniowaniu Rady 
Pedagogicznej. 
 
 
 
 
 
 
Opracowały:  mgr Daria Augustyniak 
                       Koordynator ds. bezpieczeństwa  w ZSP w Zdunach 
                       mgr Ewelina Jaskulska –Pedagog szkolny w ZSP w Zdunach 
Rok szkolny 2007-2008 
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