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Motto:  

 

„…Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią 

umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Dawny despotyzm przeżył się w wychowaniu, dawny strach dzieci (….) znikł z 

biegiem czasu – co na jego miejscu postawić? „Miłość, szacunek i zaufanie” – odpowiedział rozsądek. … ”  
Janusz Korczak 
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1. Wprowadzenie. 
Zespół Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze wspierające 

wszechstronny rozwój ucznia, wyposaża w niezbędną wiedzę, zachęca do rozwoju intelektualnego oraz rozwija postawy i zachowania 

cenione w społeczeństwie. Do realizacji tych zadań opracowano w naszej szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Realizując go, 

szkoła wspiera ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w budowaniu dojrzałej osobowości i pełnowartościowym 

uczestnictwie w życiu społecznym oraz zdolności bezpiecznego funkcjonowania w świecie niosącym coraz więcej zagrożeń. 

W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły został zawarty system działań podejmowanych celowo i realizowanych 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę, zgodnie z normami i wartościami ujętymi w dokumentach stanowiących podstawę prawną 

funkcjonowania szkoły. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji wychowawczej 

Zespołu Szkół przy użyciu następujących narzędzi: rozmów indywidualnych, wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów i ich 

rodziców przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego; obserwacji - zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas 

zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych oraz analizy niepowodzeń szkolnych – 

dokonywanej każdorazowo po klasyfikacji semestralnej i rocznej. 

Program będzie realizowany przez  nauczycieli i pracowników szkoły, a objęci nim zostaną wszyscy uczniowie. Wprowadzenie w 

życie jego założeń jest możliwe dzięki pełnej zaangażowania współpracy oraz zaufaniu i wzajemnemu poszanowaniu wszystkich 

podmiotów wspólnoty szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników szkoły. Program jest zapisem otwartym, tzn. 

uwzględniającym zmienność sytuacji wychowawczych. Ewaluacja oraz coroczne określanie wachlarza działań priorytetowych pozwolą 

zapewnić jego ciągłą aktualność i ścisłe dopasowanie do potrzeb wychowawczych i profilaktycznych. 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest poprzez: 

1. Zajęcia dydaktycznym i pozalekcyjne. 

2. Ścieżki edukacyjne. 

3. Przestrzeganie regulaminów szkolnych. 

4. Działania ukierunkowane na tworzenie wspólnoty uczniów, rodziców, nauczycieli. 

5. Działania ukierunkowane na materialne i organizacyjne doskonalenie placówki. 

6. Szeroko rozumianą współpracę z osobami i instytucjami dysponującymi możliwościami wspierania szkoły w realizacji 

założonych celów. 

 

 

2. Misja i wizja szkoły. 
 



 5 

WIZJA SZKOŁY: 

 

„Szkoła powinna być  

najpiękniejszym miejscem  

w każdym mieście, w każdej wsi – 

powinna być taka, aby karą było,  

nawet dla najbardziej niezdyscyplinowanych uczniów,  

zakazanie przyjścia do niej następnego dnia”.  

 

Oskar Wilde 

 

 

 

MISJA SZKOŁY: 

 

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość, patriotyzm, tolerancja, szacunek dla 

pracy innych i wrażliwość. Szkoła uznaje za swoje działanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do 

funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy i pełnienia w przyszłości 

ważnych ról społecznych i zawodowych. Budujemy w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru szkoły, 

szanujemy uczucia religijne uczniów. 

Szkoła tworzy takie warunki pracy, aby nauczyciele mogli wykorzystywać cały swój potencjał i możliwości a przez to podnosić 

jakość pracy szkoły. Wobec tego oferujemy: 

1. Wysoki poziom nauczania; 

2. Stale dokształcającą się wykwalifikowaną kadrę; 

3. Życzliwe traktowanie ucznia; 

4. Pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach; 

5. Naukę języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego; 

6. Naukę w klasie o profilu sportowym; 

7. Pracownie komputerowe; 

8. Bibliotekę szkolną z MCI; 

9. Możliwość rozwijania zainteresowań w kołach przedmiotowych i innych; 

10.Świetlice szkolną i socjoterapeutyczną; 



 6 

11.Rozwijanie samorządności w strukturach Samorządu Uczniowskiego; 

12. Udział w projektach. 

Rodzice współdecydują o kształcie i modelu edukacji i wychowania, uczestnicząc w planowaniu zadań a także wyrażając swoje 

opinie na temat działań prowadzonych przez szkołę. Budujemy właściwe relacje ze środowiskiem i społecznością lokalną. Praca szkoły 

zapewnia satysfakcję i godny poziom życia naszym wychowankom a społeczeństwu przynosi zadowolenie z właściwego wychowania 

odpowiedzialnych obywateli 

 

3. Model absolwenta. 
 

W działalności wychowawczej dążymy do ukształtowania modelu absolwenta, który posiada wymienione niżej umiejętności i jest 

wolny od jakichkolwiek symptomów rozwijania się w kierunku niepożądanym społecznie. 

1. Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, korzystając z nowoczesnych technik i źródeł informacji. 

2. Zna i przestrzega normy społeczno – moralne. 

3. Jest świadomy swoich praw i potrafi z nich korzystać. 

4. Jest świadomy swoich obowiązków i wywiązuje się z nich na miarę posiadanych możliwości. 

5. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. 

6. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. 

7. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. 

8. Jest świadomy własnego potencjału, potrafi go rozwijać i wykorzystywać. 

9. Umie zadbać o bezpieczeństwo w sytuacjach ryzykownych. 

 

4. Cele programu. 
 

Wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za przygotowanie ucznia do dorosłego, odpowiedzialnego życia, zgodnego z 

przyjętymi w społeczeństwie normami, zasadami i wartościami. Dla każdego z nas ważne jest to, w jakim stopniu młody człowiek, 

pozostając pod naszą opieką, nauczy się wykorzystywać własny potencjał i życiowe szanse. 

Celem naszej pracy wychowawczej jest uświadomienie uczniowi jego zdolności i pokierowanie nim tak, aby wybrał dla siebie 

najodpowiedniejszą (pozostającą w harmonii z posiadanymi możliwościami i wybranym systemem wartości) drogę dalszego rozwoju i 

żeby stał się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. 

Celem działań profilaktycznych jest wspieranie ucznia w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach i nabywaniu umiejętności 

przeciwdziałania im.  
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Ufamy, że zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez szkołę zapewnią uczniom warunki dla 

optymalnego wykorzystywania potencjału i szans rozwojowych. 

Nasz uczeń to człowiek potencjalnie bardzo podatny na rozmaite, niekoniecznie pożądane wpływy, skłonny do 

eksperymentowania w sytuacjach ryzykownych, chociaż nie do końca jeszcze potrafi: przewidywać konsekwencje własnych zachowań, 

formułować cele działania, realizować zadania służące ich osiągnięciu. Ucząc się, popełnia błędy. Do najbardziej ryzykownych zachowań 

obserwowanych w tym wieku, stymulowanych wpływami otoczenia należą: 

 palenie tytoniu, 

 picie alkoholu, 

 używanie środków psychoaktywnych / narkotyki, leki/,  

 wagarowanie, jako szczególnie niebezpieczny sposób unikania sytuacji problemowych  

 bezkrytyczne, zagrażające zdrowiu uleganie komercyjnym modom,  
 przedwczesna inicjacja seksualna,  

 zachowania agresywne i przestępcze, niosące groźbę trwałej demoralizacji.  
 

Nadrzędnym celem działań profilaktycznych jest zapobieganie inicjowaniu tych zachowań, rozpoznawanie symptomów 

pierwszych prób, eliminowanie ich kontynuowania i przekierowanie aktywności w pożądane obszary. W tym sensie profilaktyczna część 

programu koncentruje się wokół zmniejszania wpływu na zachowanie ucznia czynników ryzyka. Treści wychowawczej części programu 

dotyczą natomiast wzmacniania czynników, specyficznie i niespecyficznie redukujących podatność na zagrożenia. 

 

5. Podstawy prawne. 

 
- Ustawa o systemie oświaty; 

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego;  

- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; 

- Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

- Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

- Konwencja Praw Dziecka; 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; 
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- Karta Nauczyciela; 

- Program polityki prorodzinnej państwa; 

- Europejska Karta Praw Człowieka; 

- Polska Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- Statut Szkoły. 

 

II. TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE. 
 

ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIA 

 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

 

Adresat 

I. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia 
1. Praca z uczniem zdolnym. 

 

 

 

 Przygotowanie uczniów do konkursów  

i olimpiad przedmiotowych. 

 Zajęcia fakultatywne. 

 

 Pomoc nauczycieli w odrabianiu lekcji uczniom z trudnościami dydaktycznymi. 

 Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych. 

 Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych. 

 

 Kierowanie na diagnozę do Poradni PP. 

 

 Informowanie nauczycieli o trwałych schorzeniach lub wadach rozwojowych 

wychowanków i przygotowanie do udzielenia ewentualnej pomocy. 

 Uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań. 

 Udostępnianie zasobów biblioteki i MCI. 

 Uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych. 

 Udział w projektach edukacyjnych. 

uczeń 

2. Praca z uczniem  

z dysfunkcjami. 

3. Motywowanie uczniów do  Organizowanie konkursów, turniejów, wystaw, zawodów sportowych i wspieranie ich uczeń 
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wszechstronnego rozwoju. uczestników. 

 Koordynowanie działań SU i szkolnego radiowęzła. 

 

4. Pomoc uczniom  

w podjęciu decyzji  

o wyborze dalszej drogi 

edukacyjnej lub kariery 

zawodowej. 

 Tematyka zajęć poświęconych szkołom ponadgimnazjalnym, wyższym i kierunkom 

kształcenia. 

 Udostępnianie informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym i wyższym (gazetki 

tematyczne, informatory) oraz pomoc w kompletowaniu dokumentacji. 

 Umożliwienie uczniom uczestniczenia w prelekcjach promujących inne szkoły. 

 

uczeń 

 

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Adresat 

I. Wychowanie patriotyczne. 
1. Zapoznanie uczniów  

i ich rodziców/prawnych 

opiekunów  

z obowiązującymi 

regulaminami, w tym 

prawami i obowiązkami 

ucznia. 

 Omówienie na lekcjach wychowawczych i na pierwszym spotkaniu z rodzicami 

organizacji roku szkolnego, podstawowych zapisów Statutu, WSO i Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

 Omówienie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. 

 Uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz rodziców w szkole, życiu rodzinnym i 

społeczeństwie. 

uczniowie 

rodzice 

2. Kształtowanie postaw 

obywatelskich i etycznych. 

 Zapoznanie uczniów z działalnością samorządu klasowego, szkolnego i rzecznika praw 

ucznia. 

 Zorganizowanie wyborów do samorządu klasowego, szkolnego i rzecznika praw ucznia.  

 Organizowanie szkolnych obchodów rocznicowych (Dzień Patrona Szkoły, Odzyskania 

Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3-Maja). 

 Dostosowanie stroju do uroczystości szkolnych (tj. apele i spotkania okolicznościowe), 

uczniowie 
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egzaminów. 

 Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go. 

 Rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu. 

 

3. Wpajanie szacunku do 

ojczyzny, symboli 

narodowych i tradycji.  

 Utrzymywanie tradycji śpiewania hymnu narodowego. 

 Sprawowanie opieki nad podkłomińskimi miejscami pamięci Oflagu II D oraz nad 

cmentarzem radzieckim i jeńców wojennych. 

 

uczniowie 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Adresat 

1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły i podczas wyjść i 

wyjazdów pozaszkolnych.  

 Respektowanie zapisów WSO i regulaminów wewnętrznych szkoły. 

 Pełnienie dyżurów. 

 Zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zasadami ewakuacji z budynku  

i przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych. 

 Uaktualnianie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie znajomość i przestrzegania 

przepisów. 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne 

bezpieczeństwo. 

 Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą do i ze szkoły. 

 Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. 

 

uczniowie 

 

2. Edukacja prozdrowotna i 

ekologiczna. 

 Opieka medyczna: pielęgniarka - doraźnie. 

 Kształtowanie właściwych nawyków higieny osobistej, pracy, zdrowia psychicznego, 

uczniowie 
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przygotowania i spożywania posiłków. 

 Ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i organizowanie 

wycieczek, biwaków szkolnych itp. 

 Udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Światowy dzień walki  

z AIDS”, „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Zdrowia”, „Światowy Dzień 

Dziecka”. 

 Organizowanie corocznej imprezy promującej zdrowy tryb życia pt.: „Zielony Tydzień” 

oraz „Dnia sportu”. 

 Uwrażliwianie na piękno i tajemnice otaczającego świata (konkursy, gazetki). 

 Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym. 

 Ukazanie transplantologii jako dziedziny nauk medycznych zajmującej się ratowaniem 

zdrowia i życia. 

 Motywowanie do aktywności fizycznej. 

 Udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym. 

 

3. Profilaktyka uzależnień.  Uświadomienie uczniom istniejących zagrożeń (nikotynizm, substancje psychoaktywne, 

alkoholizm, narkomania, agresja). 

 Wpojenie wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach 

ryzykownych. 

 Uświadamianie skutków uzależnień od gier komputerowych, telewizji, Internetu, 

telefonów komórkowych. 

 Projekcja i omówienie edukacyjno – profilaktycznych filmów. 

 Pomoc psychologiczno – terapeutyczna w indywidualnych przypadkach uzależnień i 

współuzależnień. 

 Spotkanie ze specjalistą z dziedziny uzależnień. 

 Spektakle teatralne i konkursy profilaktyczne.  

 Udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym. 

 

 

 

uczniowie 

 

4. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych 

 Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań rodziców wobec zagrożeń związanych z 

sytuacjami ryzykownymi. 

rodzice  

nauczyciele 
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opiekunów/rodziców.  Wzbogacanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju psychofizycznego w okresie 

dorastania. 

5. Eliminowanie wagarów.  Kontrolowanie aktualnego zakresu i charakteru zjawiska wagarów. 

 Zminimalizowanie nasilenia zjawiska wagarów. 

 

uczniowie 

rodzice 

6. Postawa asertywna.  Kształtowanie umiejętności odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych oraz 

wyrażania opinii. 

 Uświadomienie uczniom mechanizmów działania sekt (projekcja filmów). 

 Ukazanie prawidłowego modelu rodziny, w celu rozpoznania i eliminacji zjawiska 

patologii. 

 

uczniowie 

 

7. Eurosieroctwo.  Uświadomienie rodziców o skutkach narastającego zjawiska emigracji zarobkowej 

rodziców. 

 Organizowanie wszechstronnej pomocy uczniom. 

 Współpraca szkoły z instytucjami: MGOPS, Policja, Sąd. 

 

uczniowie 

rodzice 

 

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Adresat 

1. Współpraca z rodzicami.  Pedagogizacja rodziców na tematy: rozpoznanie trudności szkolnych, pomoc dziecku w 

ich eliminowaniu, profilaktyka uzależnień, problemy okresu dojrzewania, planowanie 

kariery zawodowej. 

 Pełnienie dyżurów nauczycieli w tzw. Otwarte poniedziałki. 

 Organizowanie spotkań z rodzicami. 

 Przeprowadzanie rozmów indywidualnych. 

 Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły poprzez angażowanie ich do 

współorganizowania imprez i przedsięwzięć szkolnych. 

rodzice  

uczniowie 
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 Realizacja szkolnych procedur i kontraktów wspierających rodziców i uczniów w 

radzeniu sobie z problemem. 

2. Współpraca  

z instytucjami. 

 Nawiązanie lub kontynuacja współpracy oraz wymiana doświadczeń z instytucjami, 

m.in.: Sąd, Policja, Straż Pożarna, Miejska, Poradnia PP, MGOPS, UMiG, PCPR, DPS, 

CKiR, OHP, Prokuratura i inne. 

 

wspólnota 

szkoły 

3. Promocja szkoły  

w środowisku. 

 Prowadzenie strony internetowej. 

 Prezentowanie działalności dorobku kół. 

 Szeroka prezentacja dorobku uczniów. 

 Udział w lokalnych przeglądach dorobku twórczości uczniów. 

 Udział uczniów w projektach. 

 

wspólnota 

szkoły i 

środowisko 

lokalne 

 

 

III. PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Porozumienie uczeń – rodzic – wychowawca. 

 
Kształtowanie charakteru i osobowości młodego człowieka- ucznia, stanowi porozumienie. Biorą w nim udział trzy strony uczeń, jego rodzic i 

nauczyciel. Aby proces wychowania przyniósł pożądane efekty każda ze stron porozumienia musi być świadoma swoich zadań, musi chcieć je 

realizować i współpracować z partnerami. W każdym roku szkolnym Rada Pedagogiczna uchwalając plan działań profilaktyczno-wychowawczych 

składa deklarację świadomości i woli realizacji zadań przypadających w udziale szkole. Uczniowie gimnazjum i ich rodzice natomiast swoją wiedzę o 

tym, co mają do zrobienia oraz wolę wspólnej pracy mogą zamanifestować: 

 Młodzież przez ślubowanie postępowania zgodnego z dekalogiem ucznia ZS; 

 Rodzice przez zobowiązanie do współpracy ze szkołą. 
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A. DEKALOG UCZNIA 

 

DEKALOG UCZNIA 

 Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………….. , obdarzony przez dobry los przywilejem uczęszczania do Gimnazjum oświadczam, że 

całym sercem, mądrością i siłami jakie posiadam, aż do ukończenia szkoły będę się starać :  

1. Respektować obowiązki ucznia Gimnazjum, nie uchybić dobremu imieniu szkoły.  

2. Szanować i okazywać należny szacunek nauczycielom, pracownikom oraz innym uczniom szkoły.  

3. Szanować prawo innych ludzi do dobrego samopoczucia w szkole niezależnie od ich wieku, płci, koloru skóry, wyznania, adresu, klasy, 

upodobań i innych cech, które często dzielą głupców.  

4. Stosować się w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami do zasad dobrego zachowania. 

5. Dążyć do sukcesu, ale równocześnie uczyć się znoszenia porażki z godnością.  

6. Doskonalić umiejętność słuchania i rozumienia innych, gromadzić wiedzę i mądrość; przemawiać tylko słowami wartymi wypowiedzenia.  

7. Doskonalić umiejętność panowania nad emocjami i takiego okazywania gniewu i złości, aby nie krzywdzić, ani nie obrażać innych ludzi.  

8. Doskonalić umiejętność rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy.  

9. Mieć dość odwagi, aby przyznać się do błędu; dość współczucia, aby naprawić krzywdę, którą wyrządziłem; dość siły i zaufania, aby ponieść 

karę z godnością, jeśli moi opiekunowie i nauczyciele zdecydują, że jest mi potrzebna.  

10. Pracować nad coraz lepszym zrozumieniem i zapamiętaniem tego, co właśnie obiecałem, żeby te słowa towarzyszyły mi także wtedy, kiedy 

opuszczę szkolne mury.  

 

 

……………….…………………………………..  

( podpis ucznia ) 

 

 

Jako rodzic obiecuję ze wszystkich sił wspierać moje dziecko w realizacji tych postanowień i ściśle współpracować ze szkołą, aż do pomyślnego 

ukończenia przez moje dziecko Gimnazjum .  
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……………….…………………………………..  

( podpis rodzica) 

B. ZOBOWIĄZANIE RODZICA DO WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ  

 

Borne Sulinowo …………………………………….  

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ 

 

ŚWIADOMY SWOICH ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW RODZICA oświadczam, że: AŻ DO UKOŃCZENIA PRZEZ MOJE DZIECKO SZKOŁY BĘDĘ 

ROBIŁ TO, CO DO MNIE JAKO RODZICA NALEŻY:  

1. Jako RODZIC MĄDRY I STARANNY - poznam szkołę, do której uczęszcza moje dziecko: możliwości, które oferuje uczniom (zajęcia 

pozalekcyjne, formy wspomagania w nauce), prawo szkolne i procedury związane z realizacją obowiązku szkolnego;  

2. Jako RODZIC TROSKLIWY I SUMIENNY - będę systematycznie kontaktować się ze szkołą – uczestniczyć w zebraniach klasowych i 

wywiadówkach, korzystać z konsultacji nauczycieli, jeśli mojemu dziecku przytrafią się problemy w nauce, stawiać się na każde wezwanie szkoły.  

3. Jako RODZIC POWAŻNY I GODNY ZAUFANIA - Będę ściśle współpracować z nauczycielami - wywiązywać się z poczynionych z nimi 

ustaleń; w razie zaistnienia takiej potrzeby, postępować zgodnie z zaleceniami kadry pedagogicznej i/lub psychologicznej.  

4. Jako RODZIC OTWARTY - Będę informować szkołę o istotnych dla funkcjonowania dziecka zdarzeniach: traumatycznych przeżyciach, złym 

stanie zdrowia, oznakach demoralizacji lub inicjowaniu przez dziecko zachowań ryzykownych.  

5. Jako RODZIC PRZEZORNY I PEWNY SIEBIE - Będę dzielić się ze szkołą posiadanymi informacjami o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 

mojego dziecka i innych uczniów szkoły.  

6. Jako RODZIC ŚWIATŁY I STANOWCZY - Będę dbać o to, aby moje dziecko należycie realizowało obowiązek szkolny: przestrzegać procedur 

zwalniania z zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności - dawać swojemu dziecku osobisty przykład należytego stosunku do obowiązków.  

7. Jako RODZIC DOŚWIADCZONY I PRZEWIDUJĄCY - Będę dbać o to, aby strój mojego dziecka (na co dzień i przy uroczystych okazjach) był 

stosowny dla ucznia, w miejscu jakim jest szkoła – czysty, skromny i przyzwoity - w naszej szkole makijaż, manicure, epatowanie seksualnością i 

manifestowanie przynależności subkulturowej nie są dozwolone.  

8. Jako RODZIC ODPOWIEDZIALNY - Będę udostępniać szkole i aktualizować w razie potrzeby dane kontaktowe oraz inicjować kontakty ze 

szkołą w sytuacjach problemowych.  

9. Jako RODZIC ZAPOBIEGLIWY - Zapewnię mojemu dziecku niezbędne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne albo poinformuję wychowawcę 

o problemie, jeśli nie będę mógł tego uczynić.  

10. Jako RODZIC DOJRZAŁY I DALEKOWZROCZNY - Będę pamiętać, że ja mam być odpowiedzialny; moim obowiązkiem jest być silniejszym 

i mądrzejszym od dziecka; ja muszę wiedzieć, ile swobody działania i decydowania udzielić dziecku , aby umiało ją wykorzystać bez szkody dla 

siebie i innych.  
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……………….…………………………………..  

( podpis rodzica) 

C. NARZĘDZIA POROZUMIENIA  

 

 

WZÓR NR 1 

 

KONTRAKT – dla ucznia nadpobudliwego, z zaburzeniami koncentracji 

 

Borne Sulinowo, dnia…………………….. 

 

KONTRAKT 

DOTYCZĄCY ZASAD WSPÓŁPRACY 

 

Zawarty między:   UCZNIEM:   ..........................................................................................  

RODZICEM:   ..........................................................................................  

I WYCHOWAWCĄ:  ..........................................................................................  

 

Celem niniejszego kontraktu jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym stronom współpracy potrzebnej 

............................................................................. do osiągnięcia sukcesu szkolnego i życiowego, mimo problemów z koncentracją. 

( imię i nazwisko ucznia)  

Zadania dla każdej ze stron określone zostały w sposób demokratyczny, przy udziale wszystkich zainteresowanych. Po podpisaniu kontraktu są 

one obowiązujące dla wszystkich sygnatariuszy porozumienia, aż do czasu zawarcia następnej umowy, która lepiej ujmie kolejny etap rozwoju 

osobistego ............................................................................. .  

( imię i nazwisko ucznia )  

 

Dzięki jasno określonym zasadom postępowania wszystkich stron kontraktu, ................................. zyskuje możliwość skutecznego 

kierowania ważnym obszarem swojego życia. Rozwija również umiejętności menadżera: samodzielne planowanie i realizowanie zadań. 

Wszystkie strony kontraktu oświadczają zgodnie, że poczucie porażki, obwinianie siebie i innych zamieniamy od tej chwili na gotowość 

współpracy, wiarę w sukces i przyjęcie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. 
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I. ZADANIA .................................  

(imię ucznia)  

 Obecność na każdej lekcji.  

 Punktualne przychodzenie na wszystkie zajęcia.  

 Utrzymywanie porządku na ławce : wyjęte są tylko przybory potrzebne do wykonania aktualnego polecenia nauczyciela.  

 Zajmowanie się wyłącznie tym, co akurat polecił nauczyciel.  

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach – zgłaszanie się do odpowiedzi na temat prowadzonej właśnie lekcji.  

 Uszanowanie prawa innych do spokojnej nauki.  

 Słuchanie wypowiedzi nauczyciela i zapytanych przez niego uczniów.  

 Zapisywanie w zeszytach przedmiotowych, co jest zadane pisemnie i ustnie.  

 Podawanie (pod koniec lekcji) nauczycielowi do podpisu zeszytu otwartego na stronie z zapisaną praca domową.  

 Grzeczne odnoszenie się do innych ludzi, zarówno kolegów jak i nauczycieli.  

 Wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań wobec nauczycieli i rodziców.  

 

II. ZADANIA RODZICA  

 Wspomaganie ………………………… (imię ucznia) w pamiętaniu o zabraniu do szkoły odrobionych zadań domowych, przyborów na 

odpowiednie lekcje, stroju na w-f.  

 Zauważanie możliwie wielu choćby najdrobniejszych dobrych zachowań, choćby cząstkowych osiągnięć ......................... (imię ucznia).  

 Zadbanie o dobre zdrowie i przygotowanie organizmu ....................... (imię ucznia) do nauki: odpowiedni czas i warunki snu, ubranie, 

posiłki w domu i do szkoły.  

 Dbanie o atmosferę wzajemnego szacunku w rodzinie i spójność zasad postępowania.  

 Wyrażanie radości z przebywania z dzieckiem zawsze, gdy się ją odczuwa.  

 Codzienne podpisanie każdego wpisu nauczyciela lub miejsca, w którym powinien się on znajdować.  

 Tygodniowe rozliczenie wywiązywania się z kontraktu – po uzyskaniu informacji ze szkoły.  

 Rozliczanie się następuje według ustalonego „taryfikatora KAR I NAGRÓD”: za określone sukcesy jest określona nagroda, za 

uchybienia – kara. Umowa dotycząca treści nagród i kar jest zawarta w aneksie nr ! do niniejszego kontraktu i będzie się zmieniała w 

miarę potrzeb.  

 „Taryfikator” umieszcza .......................... (imię ucznia) w swoim „business planie”, w czym pomagają mu rodzice.  
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III. ZADANIA NAUCZYCIELI  

 Okazywanie przez nauczycieli ......................... (imię ucznia) uwagi na każdej lekcji.  

 Zauważanie możliwie wielu choćby drobnych właściwych czynności i zachowań ................................ . (imię ucznia)  

 Zadbanie o to, aby .............................. (imię ucznia) rozumiał polecenia wydawane przez nauczyciela.  

 Zapewnienie ............................. (imię ucznia) takiego miejsca i towarzystwa w czasie zajęć lekcyjnych, które sprzyjać będą koncentracji.  

 Bieżące dokumentowanie konkretnych informacji o czynnościach i postępach ............................... (imię ucznia): podpisywanie zapisanych 

zadań do odrobienia w domu, codzienne wpisywanie informacji o zachowaniu na lekcji i ocen uzyskanych przez ucznia, dopisywanie 

ewentualnych uwag lub pochwał.  

 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Wychowawca: ………………………………………. ……………..…..…………………..….  

(imię i nazwisko)     (podpis)  

 

Rodzic: ………………………………………………. …………….……………………….….  

(imię i nazwisko)     (podpis)  

 

Uczeń: ……………………………………………….. …………….……………………..…..  

(imię i nazwisko)     (podpis) 
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WZÓR NR2 

KONTRAKT – dla ucznia z problemami w przystosowaniu szkolnym 

 

Borne Sulinowo, dnia…………………….. 

KONTRAKT  

pomiędzy:  

UCZNIEM    .......................................................................................,  

RODZICEM    ……………………………………………………….……………,  

I WYCHOWAWCĄ   ……………………………………………….……………………,  

 

podpisany dnia: .........................................., zawarty na czas od ………………….……. do ………….……………..  

 

Kontrakt ma na celu pomoc i wsparcie ................................................................. w próbie poprawy zachowania.  

 

ZOBOWIĄZANIA UCZNIA:  

Ja: .................................................................................... zobowiązuję się do:  

1. Zaprzestania przeszkadzania w prowadzeniu lekcji poprzez niestosowne zachowanie: rozmawianie z innymi uczniami, niepotrzebne 

komentarze, chodzenie po klasie itp.  

2. Zaniechania zachowań agresywnych, takich jak wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, straszenie, szturchanie, bicie innych uczniów.  

 

Obiecuję również, że:  

w szkole:  

 w momentach trudnych zwrócę się do wychowawcy lub pedagoga o wsparcie,  

 raz w tygodniu zgłoszę się do wychowawcy na podsumowanie,  

 w czasie lekcji będę się zachowywać zgodnie z dekalogiem dobrego ucznia,  

 będę regularnie chodzić na wszystkie zajęcia – przestanę wagarować,  

 będę przychodzić na zajęcia punktualnie – przestanę się spóźniać,  

 będę odrabiać zadania domowe,  

 w przypadku trudności w nauce będę sumiennie wykonywać zalecenia wychowawcy,  
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 codziennie na koniec każdej lekcji dam nauczycielowi do podpisania zeszyt uwag,  

 

w domu:  

 codziennie dam rodzicom do podpisania zeszyt uwag,  

 codziennie opowiem rodzicom o tym , co wydarzyło się w szkole,  

 

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁYCH STRON KONTRAKTU:  

Rodzic zobowiązuje się do:  

 kontaktu osobistego z wychowawcą/pedagogiem/psychologiem szkolnym raz na dwa tygodnie,  

 wcześniejszego powiadomienia o przewidywanej nieobecności dziecka w szkole,  

 codziennego sprawdzania zeszytu uwag dziecka oraz podpisywania go,  

 codziennego omówienia z dzieckiem sukcesów i porażek w dążeniu do poprawy zachowania,  

 codziennego sprawdzania odrobionych lekcji dziecka,  

 nagradzania dobrych wyników zgodnie z poczynionymi ustaleniami  

 

Wychowawca zobowiązuje się do:  

 poświęcania uczniowi czasu potrzebnego na podsumowanie tygodnia,  

 wspierania ucznia w problemach edukacyjnych,  

 telefonicznego powiadomienia o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole,  

 powiadomienia rodzica o złamaniu kontraktu.  

 

 

 

………..…………………     …………………………..……     …………………………………  

podpis wychowawcy       podpis ucznia       podpis rodzica/ów 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

WZÓR NR 3 

Borne Sulinowo, dnia…………………….. 

 

KONTRAKT DOTYCZACY REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

Kontrakt zawierają     uczeń:    ……………………………………………………………..……………  

      rodzic:   …………………………………………………………………………… 

i wychowawca:  …………………………………………………………………………… ,  

 

Na okres od ………………………………… do ………………………………………………..……………  

 

1. Uczeń zobowiązuje się do:  

a) systematycznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych,  

b) uczestniczenia we wszystkich, wskazanych przez nauczycieli zajęciach wyrównawczych,  

c) prowadzenia zeszyt obecności, który codziennie kontrolują i podpisują rodzice (opiekunowie prawni), a raz w tygodniu wychowawca (w 

przypadku nieobecności wychowawcy – pedagogowi),  

d) zaliczenia zaległego materiału w terminie wskazanym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów – zapis w zeszycie obecności,  

e) systematycznego uczestniczenia w spotkaniach z pedagogiem lub psychologiem szkolnym wg ustalonego harmonogramu.  

 

2. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się do:  

a) Utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu),  

b) uczestniczenia w comiesięcznych konsultacjach z nauczycielami przedmiotów (sprawiających trudności lub zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi) i w wywiadówkach organizowanych przez wychowawcę,  

c) zapewnienia należytej opieki i systematycznej kontroli,  

d) kontrolowania zeszytu obecności i natychmiastowego powiadamiania szkoły o usprawiedliwionych nieobecnościach (syna/córki),  

e) przebadania ucznia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pod kątem przyczyn niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania; 

dostarczenia opinii do szkoły; ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem.  
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3. Wychowawca zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach zawiązanych z powrotem do klasy po dłuższej nieobecności,  

b) rozmowy z nauczycielami pod kątem możliwości nadrobienia zaległości,  

 

c) wsparcia w zorganizowaniu pomocy koleżeńskiej,  

d) polecenia ucznia opiece pedagoga lub psychologa,  

e) poparcia prośby ucznia do dyrekcji o wstrzymanie powiadomienia Wydziału Oświaty i Sądu Rodzinnego o nierealizowaniu obowiązku 

szkolnego, jeżeli w 1 lub 2 semestrze roku szkolnego ……………………… zostaną dotrzymane warunku niniejszego kontraktu.  

 

 

 

………..…………………     …………………………..……     …………………………………  

podpis wychowawcy       podpis ucznia       podpis rodzica/ów 

 

 

 

2. Procedury profilaktyczne i wychowawcze. 
 

 
A. PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

 

I. UZASADNIONA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH LEKCJACH  

 

1. ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ  

a) Rodzic lub opiekun prawny formułują prośbę o zwolnienie pisemnie, pamiętając o należytym jej uzasadnieniu oraz o zgodności podpisu 

ze wzorem przechowywanym przez wychowawcę w dokumentacji klasy.  

b) Uczeń osobiście dostarcza prośbę wychowawcy przed wskazaną datą lub lekcją – w przypadku nieobecności wychowawcy decyzję o 

zwolnieniu ucznia z udziału w zajęciach mogą podjąć: dyrektor szkoły, nauczyciel, z którego lekcji uczeń ma być zwolniony lub 

nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia.   

c) W wyjątkowych wypadkach, za zgodą nauczyciela i wyłącznie w czasie, kiedy nauczyciel jest dyspozycyjny, rodzic może zwolnić ucznia 

z udziału w zajęciach, kontaktując się z wychowawcą telefonicznie .  
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d) Pisemne zwolnienie jest dokumentem przechowywanym przez wychowawcę do końca roku szkolnego.  

 

2. ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ W-F  

a) Niećwiczący uczeń pozostaje w czasie lekcji pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w-f  

b) Niećwiczący uczeń (w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego) może zostać zwolniony z obecności na lekcji, o ile w planie 

zajęć jest ona pierwsza lub ostatnia.  

c) Zwolnienie następuje na skutek przedstawienia wychowawcy (po uprzednim okazaniu nauczycielowi w-f) pisemnego oświadczenia 

rodzica o zgodzie na: pozostawanie dziecka „w domu” w czasie pierwszej lekcji i/lub wcześniejsze opuszczenie szkoły przez dziecko i 

pójście „do domu” w przypadku ostatniej lekcji. 

d) Wymieniona w poprzednim punkcie zgoda rodzica obejmuje cały okres zwolnienia z ćwiczeń wystawionego przez lekarza. W innym 

przypadku rodzic powinien dokładnie wskazać w oświadczeniu terminy zajęć, których jego zgoda dotyczy.  

e) Zgoda rodzica na nieobecność dziecka w szkole jest dokumentem przechowywanym przez nauczyciela w-f do końca roku szkolnego.. 

 

 
3. ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI RELIGII  

a) Zwolnienie z lekcji religii następuje na skutek przedstawienia wychowawcy pisemnego oświadczenia rodzica. 

b) Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ma obowiązek przebywać w czasie trwania tej lekcji w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

Opiekunem ucznia jest wówczas nauczyciel. Obecność ucznia jest kontrolowana i rozliczana zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.  

c) Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii może zostać zwolniony z obecności w szkole w tym czasie, o ile w planie zajęć lekcja religii 

jest pierwsza lub ostatnia.  

d) Zwolnienie następuje na skutek przedstawienia wychowawcy pisemnego oświadczenia rodzica o zgodzie na: pozostawanie dziecka „w 

domu” w czasie pierwszej lekcji i/lub wcześniejsze opuszczenie szkoły przez dziecko i pójście „do domu” w przypadku ostatniej lekcji.  

e) Wymieniona w poprzednim punkcie zgoda rodzica obejmuje cały okres zwolnienia z uczęszczania na lekcje religii. W innym przypadku 

rodzic powinien dokładnie wskazać w oświadczeniu terminy zajęć, których dotyczy jego zgoda.  

f) Zgoda rodzica na nieobecność dziecka w szkole jest dokumentem przechowywanym przez wychowawcę do końca roku szkolnego. 

 

 
4. ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI JĘZYKA OBCEGO  

a) Uczeń gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami może korzystać ze zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.  
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b) Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje języka obcego ma obowiązek przebywać w czasie trwania tej lekcji w świetlicy lub bibliotece 

szkolnej. Opiekunem ucznia jest wówczas nauczyciel. Obecność ucznia jest kontrolowana i rozliczana zgodnie z obowiązującymi w 

szkole procedurami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.  

c) Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje języka obcego może zostać zwolniony z obecności w szkole w tym czasie, o ile w planie zajęć 

lekcja języka obcego jest pierwsza lub ostatnia.  

d) Zwolnienie następuje na skutek przedstawienia wychowawcy pisemnego oświadczenia rodzica o zgodzie na: pozostawanie dziecka „w 

domu” w czasie pierwszej lekcji i/lub wcześniejsze opuszczenie szkoły przez dziecko i pójście „do domu” w przypadku ostatniej lekcji.  

e) Wymieniona w poprzednim punkcie zgoda rodzica obejmuje cały okres zwolnienia z uczęszczania na lekcje języka obcego. W innym 

przypadku rodzic powinien dokładnie wskazać w oświadczeniu terminy zajęć, których dotyczy jego zgoda.  

f) Zgoda rodzica na nieobecność dziecka w szkole jest dokumentem przechowywanym przez wychowawcę do końca roku szkolnego.  

 

 

5. ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI NA SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM LUB PEDAGOGIEM SZKOLNYM  

a) Uczeń korzysta z zapewnianej mu przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej po lekcjach, w czasie przerw, a w 

uzasadnionych przypadkach również w czasie lekcji.  

b) Opuszczenie zajęć dydaktycznych przez ucznia (każdorazowo) jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję, który 

ocenia możliwość indywidualnego zrealizowania przerabianego na lekcji materiału.  

c) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnego uzupełnienia wiedzy – spotkania z psychologiem i/lub pedagogiem nie mogą 

być powodem korzystania z przywileju „niepytania” z powodu nieobecności.  

d) Spotkania z psychologiem i/lub pedagogiem w żadnym wypadku nie mogą odbywać się w czasie lekcji, na których nauczyciel 

przeprowadza pisemny sprawdzian wiedzy – bez względu na to, czy był on wcześniej zapowiadany czy nie.  

 

 
II. WYMIANA INFORMACJI  

 

 

1. INFORMOWANIE O NIEOBECNOŚCI USPRAWIEDLIWIONEJ  

a) W przypadku choroby lub zdarzenia losowego, które uniemożliwia uczniowi udział w zajęciach przez co najmniej 3 dni, rodzic 

zawiadamia o tym wychowawcę klasy najpóźniej drugiego dnia nieobecności. Informację rodzic ucznia może złożyć pisemnie, w 

osobistej rozmowie telefonicznie, w dowolnej formie zostawić w sekretariacie szkoły; przy pomocy wiadomości SMS lub poczty 

internetowej. (szczegółowe zasady i kanały komunikacji między rodzicem a wychowawcą zainteresowane strony ustalają na pierwszym 

zebraniu klasowym).  
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b) Za zgodą wychowawcy wymienione wyżej zawiadomienie o powodach i czasie trwania nieobecności może być równoznaczne z jej 

usprawiedliwieniem.  

 

2. INFORMOWANIE O WAGARACH  

a) W trzecim dniu nieobecności ucznia na zajęciach, (o ile nie został powiadomiony przez rodzica o powodach absencji) wychowawca 

kontaktuje się z rodzicami (opiekunami) telefonicznie, wyjaśnia sytuację i inicjuje stosowne do sytuacji działania.  

b) Wychowawca klasy poinformowany o przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w trakcie zajęć natychmiast odnotowuje 

brak usprawiedliwienia nieobecności, zawiadamia o tym fakcie rodzica i inicjuje stosowne do sytuacji działania.  

 

 
III. USPRAWIEDLIWIENIA  

 

1. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI  

a) Każdą nieobecność dziecka w szkole jego rodzic powinien usprawiedliwić u wychowawcy, najpóźniej do dwóch tygodni po jej ustaniu. 

Termin dwóch tygodni obowiązuje bez względu na czas trwania absencji – jego niedotrzymanie przez rodzica skutkuje sklasyfikowaniem 

nieobecności jako nieusprawiedliwionej ze wszystkimi tego konsekwencjami dla ucznia (przewidzianymi w WSO).  

b) Pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać: datę wystawienia, określenie czasu absencji (przez wskazanie daty 

początkowej i końcowej) opis przyczyny uniemożliwiającej dziecku udział w lekcjach oraz podpis rodzica lub opiekuna zgodny ze 

wzorem przechowywanym przez wychowawcę w dokumentach klasowych.  

c) W przypadku przyzwalania przez rodzica na opuszczanie zajęć z błahych powodów szkoła wdroży następujące działania:  

 wezwie rodzica na informacyjno - perswazyjną rozmowę z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub dyrektorem szkoły (w 

zależności od rozpoznania skali i specyfiki problemu). 

d) Pisemne usprawiedliwienie jest dokumentem przechowywanym przez wychowawcę do końca roku szkolnego.  

 

 
2. ROZLICZANIE SPÓŹNIEŃ  

 

a) Uczeń ma obowiązek punktualnego rozpoczynania zajęć, w związku z tym spóźnienia na lekcję podlegają ewidencjonowaniu w 

dzienniku i mają wpływ na ocenę z zachowania stanowią jeden ze wskaźników stosunku ucznia do obowiązków szkolnych.  

b) Każde spóźnienie należy wyjaśnić nauczycielowi prowadzącemu lekcję oraz niezwłocznie usprawiedliwić u wychowawcy.  

c) O ile spóźnienie jest krótsze niż 15 minut i nauczyciel prowadzący uzna zasadność jego powodów - zaznacza w dzienniku spóźnienie.  
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d) Jeżeli spóźnienie przekroczy 15 minut nauczyciel prowadzący pomimo zanotowanej nieobecności ucznia pozostawia go w klasie.  

 

 
IV. NASTĘPSTWA NIEOBECNOŚCI  

 

1. EWIDENCJONOWANIE UCZNIÓW NIEWYWIĄZUJĄCYCH SIĘ Z OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  
 

a) W związku z potrzebą systematycznego przeciwdziałania wagarom w szkole prowadzona jest ewidencja uczniów nierealizujących 

obowiązku szkolnego.  

b) Wymienioną w poprzednim punkcie ewidencję prowadzi oraz inicjuje stosowne do sytuacji działania wychowawcze i dyscyplinujące 

pedagog szkolny.  

c) Do 10 dnia każdego miesiąca wychowawcy klas sporządzają notatkę, która następnie przekazują pedagogowi szkoły; wychowawca 

odnotowuje: imię i nazwisko ucznia, który w minionym miesiącu kalendarzowym opuścił bez usprawiedliwienia 18 i więcej godzin 

lekcyjnych; zrealizowane przez wychowawcę działania o charakterze wychowawczym i/lub dyscyplinującym. 

 

 
2. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE WSPIERAJĄCE WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

a) Do 18 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia w miesiącu kalendarzowym – działania wychowawcze i dyscyplinujące wg uznania 

wychowawcy.  

b) Od 18 godzin opuszczonych do 50% - działania edukacyjno – wychowawcze wg WSO. 

c) Od 50% godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia w miesiącu kalendarzowym – pisemne powiadomienie burmistrza a następnie Sądu 

Rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 

IV. EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym. Zgodnie z założeniami twórców może ulegać modyfikacji 

wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Program ten jest zapisem oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów 
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wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz cyklicznym dokonywaniu ewaluacji i 

wprowadzaniu ewentualnych zmian. 

Załącznikami do programu są:   

a) Roczny plan działań profilaktyczno – wychowawczo – dydaktyczny; 

b) Kalendarz imprez szkolnych; 

c) Procedury dyscyplinujące i wspomagające. 

 

Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 17.09.2013 r. 
 

 

 
Za Radę Pedagogiczną                   Za Radę Rodziców                   Za Samorząd Uczniowski 

Gimnazjum przy ZS                         Zespołu Szkół                              Zespołu Szkół 

w Bornem Sulinowie                     w Bornem Sulinowie                       w Bornem Sulinowie 

  

  

.......................................                 ...........................................                 ....................................... 

             (data i podpis)                                  (data i podpis)                              (data i podpis) 

 


