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I. MISJA SZKOŁY W OBSZARZE PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

1. Budowa kompleksowo oddziaływującego środowiska wychowawczego , mającego na celu 

wszechstronny rozwój osobisty uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. 

2. Upowszechnianie modelu szkoły jako efektywnego środowiska wychowawczego  w otoczeniu 

społecznym. 

 

W swojej koncepcji misji SP nr 5 odwołuje się do: 

- Wieloletniej tradycji placówki i koncepcji wypracowanej w tym okresie przez zespół 

nauczycieli i społeczność szkolną, 

- obowiązującej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego. 

 

II. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 

1. Celem naszej pracy wychowawczej jest wszechstronna pomoc uczniom w rozwijaniu własnej 

osobowości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. 

2. Szkoła współpracuje z uczniami w wieku od 6 do 13 lat, którzy akceptują jej program   

wychowawczy i dydaktyczny. Jej zadaniem jest przygotowanie do dalszego   kontynuowania 

kariery edukacyjnej oraz aktywne wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania. 
 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE  W ZAKRESIE PRACY 

WYCHOWAWCZEJ 
- rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie 

dobra, prawdy i piękna w świecie , 

- budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, 

- pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz w 

dokonywaniu wyborów, 

- kształtowanie w uczniach postawy dialogu, wzajemnego szacunku, tolerancji, 

- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec 

siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań, 

- osiąganie celów życiowych drogą rzetelnej pracy, 

- tworzenie życzliwej  i serdecznej atmosfery w szkole i przyczynianie się do tworzenia 

klimatu zaufania , 

- przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych 

aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,  

- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, 

- rozwijanie kreatywności uczniów do świadomego działania twórczego, 

- współpraca wszystkich podmiotów  edukacji – rodziców , dzieci, nauczycieli, 

pracowników administracyjno – gospodarczych,  

- tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska  szkolnego, 



- doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako 

absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego stopnia, w 

życiu zawodowym, w społeczności dorosłych, 

- zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji czyli oduczania się negatywnych i 

antyspołecznych zachowań, 

- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom środowisk 

zdemoralizowanych, 

- zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, 

niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych 

 

IV. ZADANIA SZKOŁY 

 
 Szkoła wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie 

społeczne poprzez kształtowania nawyków społecznego współżycia 

 Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną i społecznością szkolną 

 Rozwija samodzielność, obowiązkowość, podejmowanie 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie  

 

 

V. OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

Wychowanie szkolne powinno odbywać się w 7 obszarach, mając na uwadze integralny 

rozwój osobowości ucznia. W przypadku prawidłowo podejmowanych działań 

wychowawczych uczeń z wiekiem przejmie kontrolę nad rozwojem pożądanych cech, 

należących do wszystkich sfer jego osobowości.  

 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Cele - kształcenie sprawności fizycznej 

- profilaktyka zdrowotna 

- hart 

Formy realizacji – wychowania fizycznego, w kołach SKS, w trakcie gier i ćwiczeń    

terenowych, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach. 

   

 KSZTAŁTOWANIE ZDOLNOŚCI  SPOSTRZEGANIA I KOJARZENIA 

Cele – wyostrzenie zmysłów 

- umiejętności obserwacji 

- ćwiczenie pamięci 

- umiejętność koncentracji 

- zdolność kojarzenia 

Formy realizacji – na wszystkich lekcjach prowadzonych aktywnymi metodami, w grach 

terenowych i stacjonarnych, zajęciach sportowych 

 

 UKIERUNKOWANIE UCZUĆ, EMOCJI 

Cele – kształtowanie wrażliwości uczuciowej 

- poznawanie własnej sfery uczuciowej 

- opanowanie emocji 

- uwalnianie sądów, ocen spod wpływu uczuć 



- umiejętność kontaktowania się z ludźmi 

Formy realizacji – w kontaktach interpersonalnych, na godzinach wychowawczych 

 

 ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

Cele – poszukiwanie prawdy 

- poznawanie swoich uzdolnień 

- rozszerzanie zainteresowań 

- umiejętność przyswajania wiedzy 

- umiejętność poszukiwania informacji 

- umiejętność wypowiadania się 

- budowa struktur myślowych 

Formy realizacji – na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych aktywnymi 

metodami, w kołach zainteresowań, w pracy indywidualnej ucznia 

 

 ROZWÓJ MORALNY 

Cele – myślenie wartościujące, 

- umiejętność oceny własnych zachowań 

- gotowość do poświęceń 

- odwaga cywilna 

- świadome posłuszeństwo 

- autentyzm działań, otwartość, ufność 

Formy realizacji – w trakcie wszystkich zajęć /ze szczególnym uwzględnieniem studium 

nad literaturą/,w czasie godzin wychowawczych oraz w rozmowach nauczyciela z 

uczniem. 

 

 KSZTAŁCENIE WOLI  

Cele-pracowitość, rzetelność, wytrwałość 

- odpowiedzialność 

- aktywność 

- stawianie celów i osiąganie ich 

- inicjowanie działań 

- przezwyciężanie lenistwa myślowego 

Formy realizacji – w trakcie wszystkich zajęć /poprzez uwzględnianie w ocenie pracy 

punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji/, szczególnie zaś w 

pracach grupowych, w pracach typu organizacyjnego i działalności samorządowej 

uczniów. 

 

 ROZWÓJ DUCHOWY 

Cele- poznawanie zasad wiary 

- poznawanie dorobku kultury 

- kształtowanie postawy twórczej 

- myślenie refleksyjne 

- zdolność kontaktu z drugim człowiekiem 

Formy realizacji – na zajęciach katechezy, na godzinach wychowawczych, w czasie zajęć 

artystycznych, w kontakcie z przyrodą i wytworami kultury, w przyjaźni. 

 

VI. MODEL ABSOLWENTA SP nr 5 

( jako przewidywany rezultat pracy wychowawczej) 

 



W oparciu o sformułowane i realizowane cele pracy wychowawczej, uważamy, iż naszego 

absolwenta powinny cechować: 

 

WIEDZA; 

- operatywna 

- funkcjonalna 

 

UMIEJĘTNOŚCI; 

- zbierania, analizowania i przetwarzania informacji, 

- komunikowania się w języku polskim i obcym 

- współpracy w grupie i w klasie 

- podejmowania decyzji 

- rozwiązywania konfliktów 

- samokształcenia 

- poczucia własnej wartości 

- samodyscypliny i motywacji 

- posługiwania się komputerem 

POSTAWY WOBEC RZECZYWISTOŚCI 

- ciekawość świata 

- kreatywność 

- aktywność 

- odpowiedzialność za wykonanie zadań 

- świadomość podnoszenia konsekwencji 

- samodzielność 

- krytycyzm 

- optymizm 

- kultura osobista 

- asertywność 

 

POSTAWY ETYCZNE 

- uczciwość 

-  akceptacja  

- otwartość 

- empatia 

 

IDENTYFIKACJA Z TRADYCJĄ; 

- szkoły, regionu, kraju 

- europejską, dążenie do poznawania kultury innych krajów 

 

VII. ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 

Warunki jakie musi spełnić szkoła jako środowisko wychowawcze i nauczyciele jako 

wychowawcy, aby można było realizować określone cele: 

 

1. Diagnoza potrzeb uczniów , które muszą być zauważone i zaspokojone 

 

Za szczególnie ważne uznajemy potrzeby: 

- bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

- kontaktu opartego na podmiotowości ucznia z poszanowaniem godności osobistej 

- autentyczności w relacjach nauczyciel – uczeń 



- aktywności intelektualnej i społecznej 
- przewodnictwa, kontaktu z „mistrzem” 
- działania na jasno sprecyzowanych wymaganiach 
- samoakceptacji 

 

2. Sposób budowania relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów , przez 

nauczycieli. 

 

Nauczyciele powinni wchodzić z uczniami w relacje, w których: 

- będą dążyć do empatii i rozumienia sytuacji uczniów 

- będą ujawniać osobiste emocje i postawy oraz zachęcać do otwartości uczniów 

 

Oddziaływania nauczycieli: 
- jesteśmy empatyczni, otwarci, asertywni i uczymy takich zachowań naszych 

wychowanków 

- nawiązujemy bliskie kontakty z uczniem i inspirujemy do takich kontaktów  między 

uczniami 

- jesteśmy gotowi wspierać uczniów w rozwiązywaniu kłopotów osobistych 

- staramy się być pozytywnym przykładem dla ucznia 

- przestrzegamy wypracowane w kontrakcie zasady /WSO, PSO/ 

- stawiamy wymagania i konsekwentnie je egzekwujemy od uczniów i od siebie 

- wskazujemy negatywne konsekwencje niektórych zachowań 

-  nie krytykujemy i nie oceniamy uczniów lecz ich zachowanie 

- ujawniamy konflikty, również między sobą /w gronie nauczycielskim/, jesteśmy 

gotowi je rozwiązywać. 

 

VIII. MODEL WYCHOWAWCY – postawy i umiejętności nauczycieli 

wymagane dla realizacji Programu Wychowawczego. 

 

Dobry nauczyciel – wychowawca powinien: 
 

- wspomagać rozwój młodego człowieka, oddziaływać własną postawą i zachowaniem 

oraz przekonywująco prezentować własne umiejętności 

- szanować godność osobistą ucznia, nie naruszać jego prywatnych uczuć, pozwalać mu 

na wyrażanie własnych poglądów 

- traktować uczniów w sposób partnerski, zachowując jednak odpowiedni dystans, aby 

zaistnieć jako przewodnik 

- być otwarty na problemy ucznia i gotowy wspierać go w sytuacjach problemowych 

- stawiać wymagania na miarę możliwości ucznia i konsekwentnie je egzekwować 

- kłaść nacisk na rozwój zainteresowań i uzdolnień ucznia 

- stosować metody pobudzające kreatywność ucznia 

- dążyć do empatii i rozumienia sytuacji uczniów 

- reagować na dostrzeżone dobro i zło 

- podejmując decyzję kierować się zawsze dobrem ucznia 

- odznaczać się wysoką kulturą osobistą i taktem pedagogicznym 

- systematycznie doskonalić się w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych 

- propagować zdrowy styl życia 

- punktualnie rozpoczynać i kończyć lekcje oraz rzetelnie przygotowywać się do zajęć 

- dbać o godność i prestiż swojego zawodu 



- współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym, PPP. 

 

 

IX. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI 

 

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem, 

procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli za 

pośrednictwem: 

- wszystkich zajęć edukacyjnych 

- wszystkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 

1. KAŻDY NAUCZYCIEL WYCHOWAWCĄ. 

 

Praca wychowawcza z klasą opiera się na następujących założeniach: 

- nauczanie stanowi integralną część wychowania, dlatego głównym narzędziem 

rozwoju osobowego ucznia /we wszystkich wymiarach/ są zajęcia edukacyjne 

- cele edukacyjne dla I i II etapu kształcenia są realizowane w oparciu o zasadę 

integralności wiedzy, umiejętności i postaw 

- integracji wiedzy służy wprowadzenie zajęć zintegrowanych, bloków przedmiotowych 

i ścieżek edukacyjnych 

- wszystkie zajęcia edukacyjne posiadają swój wymiar wychowawczy, dlatego też, 

każdy nauczyciel pełni rolę wychowawcy i wywiera wpływ na kształtowanie 

osobowości uczniów 

- wzajemna życzliwość i zaufanie stanowią właściwą platformę i punkt wyjścia dla 

pracy edukacyjnej oraz stanowią warunek jej powodzenia. 

 

2. ROLA WYCHOWAWCY KLASOWEGO. 

 

Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa nauczyciel – wychowawca, który jest 

autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla uczniów . Jego zadania: 

- wspiera rodziców w dziedzinie wychowania i czuwa nad harmonijnym rozwojem 

osobowości uczniów  

- towarzyszy uczniom w osiąganiu ich celów i wzmacnia umiejętność radzenia sobie z 

życiem 

- odpowiada na potrzeby, problemy i zainteresowania uczniów 

- stwarza warunki do uzyskania poczucia wartości, dojrzewania społecznego i 

przeżywania radości z własnego rozwoju 

- systematycznie kontaktuje się z rodzicami i informuje o postępach dziecka 

- podejmuje działania zaradcze w sytuacjach trudnych i konfliktowych 

- kształtuje umiejętność współistnienia i współdziałania uczniów w grupie rówieśniczej 

i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania 

wolnego czasu 

- podejmuje wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty 

klasowej 

- organizuje „życie klasy” przez udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach 

szkolnych 

- opracowuje własny plan pracy wychowawczej uwzględniając specyfikę swojej klasy 

- realizuje cele Programu Wychowawczego SP nr 5 na zajęciach edukacyjnych, 

godzinach wychowawczych i spotkaniach pozalekcyjnych. 

 



 

X. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
I etap edukacyjny 

1. Cele wychowania 

 - Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

 - przygotowania ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i 

efektywnego w niej działania 

 - kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej 

współpracy, komunikowanie się z rówieśnikami oraz dorosłymi 

 - rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie 

 - umocnienie wiary we własne możliwości i wskazywanie zachowań w 

trudnych sytuacjach 

 Uwrażliwienie na potrzeby innych- postawa empatii 

2. Zadania 

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w klasie, na przerwie, w drodze 

do domu i do szkoły 

 Poznawanie praw, przestrzeganie obowiązków ucznia. Kształtowanie 

postaw prospołecznych 

 Rozwijanie troski o dobro wspólne 

 Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych 

kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi 

 Uczenie zachowań zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami 

 Uczenie szacunku do siebie i innych 

 Kształtowanie umiejętności poprawnego reagowania w sytuacjach 

konfliktowych, przeciwstawiania się agresji 

 Doskonalenie umiejętności kulturalnego wyrażania swoich emocji 

 Wdrażanie do prawdomówności, konfrontowania własnych opinii ze 

zdaniem innych 

 Doskonalenie umiejętności odróżniania dobra od zła 

 Przyzwyczajanie do punktualności 

 Uświadomienie współodpowiedzialności za wspólną własność 

 Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w kołach zainteresowań 

 Zachęcanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych 

 Przestrzegania zasad zdrowego stylu życia 

 Zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 Pogłębianie uczuć patriotycznych związanych z obchodami 

uroczystości państwowych 

 Kształtowanie szacunku do kultury narodowej 

 Budzenie zainteresowań przeszłością i przyszłością naszego kraju, 

kształtowanie więzi z Ojczyzną 

 Kształtowanie postaw proekologicznych oraz tworzenie warunków do 

rozwoju indywidualnych zainteresowań przyrodniczych. Poszanowanie 

i ochrona przyrody. 

3. Efekty działań wychowawczych 

 Chętnie przychodzi do szkoły i czuje się bezpiecznie na jej terenie 

 Ma zaufanie do nauczycieli i kolegów 

 Ma poczucie przynależności do klasy 

 Działa w klasie i grupie rówieśniczej 



 Czuje się współodpowiedzialny za efekty działania grupy 

 Dostosowuje się do ustalonych norm 

 Prezentuje siebie na forum klasy 

 Zna normy dobrego zachowania 

 Stosuje zwroty grzecznościowe 

 Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych 

 Dobrze traktuje siebie i innych 

 Przyjmuje role w grupie i czyje się za nie odpowiedzialny 

 Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować 

 Zna i stosuje zasady higieny 

 Wie na czym polega właściwy sposób odżywania 

 Zna swoje prawa i obowiązki 

 Odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach 

konfliktowych 

 Dostrzega swoje mocne słabe strony 

 Potrafi reprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej 

 Zwraca się do właściwych osób ze swoimi potrzebami i problemami 

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 

Cele wychowania: 

 Dziecko jest uważnym i wrażliwym obserwatorem stale   rozwijającym swoje 

sprawności, umiejętności i nawyki.  

 Dziecko akceptuje siebie i innych – znajduje miejsce w grupie  i czuje się w niej 

bezpiecznie.  

 Nabywa niezbędne umiejętności do osiągnięcia dojrzałości szkolnej 

Efekty działań wychowawczych:  

 Ma poczucie własnej wartości, dostrzega swoje potrzeby i możliwości  

 Potrafi nawiązywać kontakt z rówieśnikami.  

 Przestrzega zasad i norm regulujących współżycie w grupie przedszkolnej 

 dostrzega piękno otaczającego świata  

 jest koleżeńskie, chętnie pomaga rówieśnikom w zadaniach  

 szanuje swoją i cudzą własność 

 potrafi zachować się w miejscach publicznych 

 

 

KLASA I 

 

Cele wychowania: 

 

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

- przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w 

niej działania. 



 

Efekty działań wychowawczych: 

 

- chętnie przychodzi do szkoły i czuje się bezpiecznie na jej terenie 

- ma zaufanie do nauczycieli i kolegów 

- ma poczucie przynależności do klasy 

- działa w grupie rówieśniczej 

- czuje się współodpowiedzialny za efekty działania grupy 

- dostosowuje się do ustalonych norm 

- prezentuje siebie na forum klasy 

 

KLASA II 

 

Cele wychowania: 

 

- kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, 

komunikowanie się z rówieśnikami oraz dorosłymi 

- rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 

- zna normy dobrego zachowania 

- stosuje zwroty grzecznościowe 

- właściwie zachowuje się w miejscach publicznych 

- dobrze traktuje siebie i innych 

- przyjmuje role w grupie i czuje się za nie odpowiedzialny 

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować 

- zna i stosuje zasady higieny 

- wie na czym polega właściwy sposób odżywiania 

 

 

KLASA III 

 

Cele wychowania: 

 

- umacnianie wiary we własne możliwości i wskazywanie zachowań w trudnych 

sytuacjach 

- uwrażliwianie na potrzeby innych – postawa empatii. 

 

Efekty działań wychowawczych: 

- zna swoje prawa i obowiązki 

- odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych 

- dostrzega swoje mocne i słabe strony 

- potrafi reprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej 

- zwraca się do właściwych osób ze swoimi potrzebami i problemami 

- dostrzega potrzeby ludzi i zwierząt oraz reaguje na nie 

- jest wrażliwy na cudzą krzywdę, chętnie niesie pomoc. 

 

 

 



II etap edukacyjny 

 

1. Cele wychowania 

 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

 Stwarzanie warunków do skutecznego komunikowania się w różnych 

sytuacjach 

 Zapobieganie stresom i sposoby ich przezwyciężania 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania, definiowania i rozwiązywania 

problemów 

 Dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron- umiejętna praca nad nimi 

 Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka 

 Umiejętne planowanie działań i przewidywanie ich skutków 

 Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości oraz wskazywanie 

celów życiowych 

2. Zadania 

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w klasie, na przerwie , w drodze do 

szkoły, podczas wycieczek szkolnych 

 Upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach dziecka i ucznia 

 Kształtowanie prawości charakteru i poszanowanie norm społecznych 

 Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

 Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań 

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 Zapobieganie uzależnieniom 

 Przeciwdziałanie agresji 

 Współpraca z lokalnymi instytucjami 

3. Efekty działań wychowawczych 

 Zna i stosuje zasady efektywnego słuchania 

 Jasno precyzuje swoje wypowiedzi 

 Odróżnia zachowanie uległe, agresywne, asertywne, próbuje być asertywny 

 Planuje dzień pracy, właściwie ustala czas na naukę i odpoczynek 

 Jest odpowiedzialny, pracuje systematycznie, stara się być samodzielny i 

zaradny 

 Dokonuje samokontroli, samooceny, wyciąga wnioski, zauważa problemy, 

nazywa je i podejmuje próby rozwiązania 

 Zna swoje prawa i obowiązki 

 Dostrzega skutki swoich działań i modyfikuje je w zależności od potrzeb 

 Rozwija w sobie dociekliwość poznawczą 

 Zauważa wpływ innych osób i zjawisk społecznych na kształtowanie swojej 

osobowości i potrafi to prawidłowo ocenić 

 Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować 

 Rozpoznaje wartości moralne , dokonuje właściwych wyborów 

 Umie , chce i potrafi dzielić się z innymi 

 Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki 

masowego przekazu 

 Próbuje krytycznie ocenić negatywne postawy i zachowania 

 Rozwija swoje mocne strony i pracuje nad słabymi 

 Określa własne cele życiowe i dąży do ich osiągnięcia 

 Ma poczucie sprawstwa 



 

 

 

 

KLASA IV 

 

Cele wychowania: 

- stwarzanie warunków do skutecznego komunikowania się w różnych 

sytuacjach 

- zapobieganie stresom i sposoby ich przezwyciężenia 

 

Efekty działań wychowawczych: 

- zna i stosuje zasady efektywnego słuchania 

- jasno precyzuje swoje wypowiedzi 

- odróżnia zachowanie uległe, agresywne , asertywne 

- próbuje być asertywny 

- planuje dzień pracy, właściwie ustala czas na naukę i odpoczynek 

- jest odpowiedzialny za swoje obowiązki, pracuje systematycznie 

- stara się być samodzielny i zaradny. 

KLASA V 

 

Cele wychowania: 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania, definiowania i rozwiązywania 

problemów 

- dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron – umiejętna praca nad nimi 

 

Efekty działań wychowawczych: 

- dokonuje samokontroli, samooceny, wyciąga wnioski 

- zauważa problemy, nazywa je i podejmuje próby rozwiązania 

- dostrzega skutki swoich działań i modyfikuje je w zależności  od potrzeb 

- rozwija w sobie dociekliwość poznawczą 

- zauważa wpływ innych osób i zjawisk społecznych na kształtowanie swojej 

osobowości i potrafi to prawidłowo ocenić 

- potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować. 

 

KLASA VI 

 

Cele wychowania: 

- umiejętne planowanie działań i przewidywanie ich skutków 

-  inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości oraz wskazywanie 

celów życiowych  

 

Efekty działań wychowawczych: 

- rozpoznaje wartości moralne, dokonuje właściwych wyborów 

- próbuje krytycznie ocenić dostrzegane postawy i zachowanie 

- potrafi zaprezentować się pozytywnie 

- rozwija swoje mocne strony i pracuje nad słabymi 

- określa własne cele życiowe i dąży do ich osiągnięcia 

 

 



 

 

 

 

XI. POZALEKCYJNA DZIAŁALNOŚĆ  UCZNIOWSKA 

 
Bardzo istotnym elementem dla procesu wychowania jest właściwe zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci oraz angażowanie ich w działalność potwierdzającą własną wartość i 

wysoką samoocenę. Taką rolę pełnią różne formy zajęć pozalekcyjnych i działalność 

społeczna . 

 
2. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Cele: 

- wdrażanie do aktywnej pracy na rzecz szkoły, rozbudzanie inicjatywy 

społecznej i obywatelskiej 

- budzenie poczucia odpowiedzialności za społeczność uczniowską 

- rozbudzanie wrażliwości i otwartości na innych ludzi. Współdziałanie w 

kolektywie 

- aktywna postawa wobec patologii społecznych, dbanie o zdrowie i 

bezpieczeństwo 

- troszczenie się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, starania o utrzymanie 

czystości i porządku 

- zaszczepienie hierarchii wartości stanowiących istotny motyw działalności 

indywidualnej i publicznej 

- dbanie  o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu 

 

Zadania: 

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej i jej oczekiwań 

- podejmowanie działań oczekiwanych przez uczniów 

- interweniowanie w przypadku naruszania praw uczniów 

- występowanie do dyrekcji szkoły i nauczycieli  z ciekawymi propozycjami i 

inicjatywami mającymi na celu usprawnienie pracy szkoły 

- organizowanie różnorodnych akcji na rzecz środowiska np: „Sprzątanie 

świata”,  „Nasze zwierzęta”, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem 

- współpraca z organizacjami pozaszkolnymi np.: „Akademią Młodzieżową”, 

PCK 

- uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci chorych, 

uzdolnionych, biednych 

- udział w organizowaniu uroczystości szkolnych np.: „Święto szkoły”, 

„Wieczór andrzejkowy”, „Dzień św. Walentego” 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce 

- promowanie zdrowia przez organizowanie konkursów np.: „Wiedzy o AIDS”, 

wystawy plakatów np.: „Rzuć palenie razem z nami”. 

 



3. KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Cele: 

- stwarzanie warunków do samorealizacji 

- pogłębianie poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny 

- rozwijanie kreatywności i świadomego twórczego działania 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  

- pogłębianie wiedzy i umiejętności 

- stwarzanie możliwości do kontaktów między rówieśnikami i uczenie 

współpracy 

- zagospodarowanie czasu wolnego dziec 

Zadania: 

- aktywizowanie uczniów do włączania się w działalność na rzecz szkoły 

- przygotowanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, festiwalach, 

przeglądach, zawodach 

- organizowanie uroczystości szkolnych 

- reprezentowanie szkoły i osiągnięć uczniów na terenie miasta i regionu 

/działalność kół zainteresowań – patrz: kalendarz szkolny/ 

 

 

XII. PROGRAMY WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU  

WYCHOWAWCZEGO 
 

1.  PODNOSZENIE POZIOMU NAUCZANIA I DOSKONALENIA PROCESU 

DYDAKTYCZNEGO. 

/działalność dyrekcji, nauczycieli, pedagoga szkolnego, metodyków, ośrodków 

kształcenia nauczycieli/ 

 

Zadania: 

- udział nauczycieli w pracach zespołu samokształceniowego, kursach 

doskonalenia zawodowego, studiach podyplomowych 

- szkolenie rady pedagogicznej w zakresie pedagogiki zdolności, metod 

nauczania i planowania edukacji 

- doskonalenie nauczycieli w dziedzinie warsztatu pracy wychowawczej 

- opracowanie szkolnego systemu rozpoznawania możliwości i potrzeb 

intelektualnych uczniów 

- opracowanie szkolnej oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

- przygotowanie koncepcji wspomagania uczniów z problemami w nauce. 

 

2. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA. 
/działalność wychowawców, pedagoga szkolnego, logopedy, świetlicy szkolnej, 

Ośrodka Terapii i Rozwoju, PPP, OPS, ZHP/ 

 

Zadania: 

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów 



- współpraca z organizacjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów, 

którzy wymagają pomocy wychowawczej lub materialnej 

- organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze 

szczególnymi trudnościami w nauce lub deficytami rozwojowymi 

- organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami 

niedostosowania społecznego 

- organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym 

- opieka nad dziećmi najmłodszymi świetlicy szkolnej 

 

3.  OŚWIATA  ZDROWOTNA 

/działalność lekarza szkolnego, stomatologa, pielęgniarek, pedagoga, wychowawców, 

nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego/ 

 

Zadania: 

- troska o zdrowie dzieci – terminarz szczepień, zwalczanie próchnicy, pomoc 

doraźna 

- kształtowanie przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia 

- praca z dziećmi z wadami postawy 

- bezpieczeństwo i higiena pracy 

- zwalczanie zachowań zagrażających zdrowiu – profilaktyka uzależnień 

- integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

4. KSZTAŁCENIE EKOLOGICZNE. 

 /działalność wychowawców, nauczycieli przyrody, sekcji ekologicznej SU/ 

 

Zadania: 

- wykształcenie wyobraźni ekologicznej – zdolności do dostrzegania zależności 

między procesami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym, a życiem i 

zdrowiem człowieka 

- zauważenie związku między jakością życia ludzi i całych społeczeństw, a 

stanem środowiska 

- poznawanie wzajemnych powiązań w przyrodzie 

- wdrażanie do ekologicznego myślenia „przedkładanie >być<nad>mieć<” 

- kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez troskę o zagrożone  już 

środowisko człowieka i związane z nim zasoby naturalne 

- wyrabianie nawyków do postępowania zgodnego z zasadami ekologii – w 

szkole, w domu, w ogrodzie, na zakupach 

- przejawianie pozytywnych postaw wobec środowiska. 

 

5. SPORT I TURYSTYKA 

/działalność wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego/ 

 

Zadania: 

- wdrażanie do idei zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej 

- pokonywanie własnych słabości i przekraczanie granic swoich możliwości 

- kształcenie „ducha i ciała” 

- nauka właściwej rywalizacji i współzawodnictwa 

- zapoznanie z pięknem przyrody, urokami różnego typu krajobrazów 

- poznawanie swojego regionu i kraju. 



 

6.  TRADYCJA, KULTURA, HISTORIA. 

/działalność nauczycieli, wychowawców, biblioteki szkolnej, świetlicy, MOK/ 

 

 

 

 

 

 

Zadania: 

- w pogłębianie przynależności regionalnej i narodowej 

- wyrabianie szacunku dla i kultury jako podstawowych elementów tożsamości 

narodowej 

- podtrzymywanie tradycji obchodzenia świąt narodowych, szkolnych, religijnych 

- aktywizowanie społeczności szkolnej w działalność kulturalną na terenie szkoły i 

miasta 

- tworzenie własnej tradycji szkolnej poprzez organizację imprez i uroczystości o 

charakterze cyklicznym 

- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo konkursach 

artystycznych i wiedzowych. 

 

7.  KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW W OPARCIU O WARTOŚCI 

CHRZEŚCIJAŃSKIE /działalność księży i katechetów/ 

 

- Zadania: 

- popularyzowanie prawd wiary chrześcijańskiej jako uniwersalnych i 

nieprzemijających wartości 

- pobudzanie do rozwoju duchowego poprzez poznawanie prawd wiary 

- rozwijanie miłości do Boga i człowieka 

- kształtowanie postawy chrześcijańskiej wobec problemów współczesnego świata 

- kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów zgodnych z własnymi 

przekonaniami 

- /szczegółowy plan działań – patrz: kalendarz szkolny/ 
 

 

 

 

XIII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z 

RODZCAMI.   
 

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci. Mają prawo do 

decydującego wpływu na system szkolny, współdecydują o procesie edukacji i wychowania. 

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców i wspiera szkołę w jej funkcjonowaniu. 

 

CELE WSPÓŁPRACY: 



- stworzenie podstaw do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowiska 

domowego i szkolnego 

- zwiększenie możliwości rozwojowych dziecka oraz efektywności pracy szkoły przez 

włączanie rodziców w proces szkolnej edukacji 

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez udział rodziców w tworzeniu 

inicjatyw w środowisku lokalnym 

- animacja ruchu społecznego na rzecz budowania partnerstwa w środowisku lokalnym 

na płaszczyźnie rodzina- szkoła – gmina 

- rozwiązywanie konfliktów 

 

 

 

 ETAPY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH – „Współpraca z rodzicami” 

 

- określenie oczekiwań w stosunku do siebie 

- wspólne opracowanie najważniejszych wyróżników efektywnej szkoły 

- ustalenie mocnych i słabych stron pracy szkoły 

- opracowanie płaszczyzn i form współpracy 

- wprowadzenie usprawnień zwiększających efektywność nauczania i wychowania 

- wspólna edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie  komunikacji i rozwijania 

umiejętności wychowawczych. 
 

FORMY KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

 

- zebranie ogólnoszkolne 

- zebranie klasowe 

- spotkania w ramach „Dni otwartych szkoły” 

- indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela lub rodzica 

- obecność rodzica na zajęciach szkolnych 

- rozmowa telefoniczna 

- korespondencja listowna 

- zapis w „Dzienniczku ucznia” 

- bieżąca informacja w zeszycie przedmiotowym 

- list gratulacyjny 

- wspólne spotkania w czasie imprez i uroczystości klasowych 

 

 

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

 

- rozpatrzenie sprawy przez wychowawcę, opiekuna samorządu uczniowskiego lub 

pedagoga szkolnego 

- rozpatrzenie sprawy przez dyrektora szkoły 

- podjęcie mediacji przez pedagoga szkolnego 

- rozmowa ze stronami w celu przekazania informacji o podjętych działaniach 

- zawarcie ugody lub realizacja wniosku 

- poinformowanie dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o rozwiązaniu konfliktu lub 

realizacji wniosku 

- wszystkie sprawy rozwiązywane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki. 
 



XIV. REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

1 Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

- dbałość o honor i tradycje szkoły; 

- dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

 

3. W klasach I – III szkoły Podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

 

4. W klasach IV – VI ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej 

skali: 

wzorowe; 

bardzo dobre; 

dobre; 

poprawne; 

nieodpowiednie; 

naganne. 

 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

oceny z zajęć edukacyjnych; 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

6. Zachowanie oceniane jest przez wychowawcę, systematycznie jeden raz w   miesiącu. 

 

7. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

innych nauczycieli oraz wysłuchaniu samooceny ucznia i oceny koleżeńskiej. 

 

8. Ocena zachowania śródroczna i roczna, ustalona przez wychowawcę może być 

akceptowana przez radę pedagogiczną. 

 

9. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania uwzględniające postawę wobec 

obowiązków szkolnych, kulturę osobistą ucznia, prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

 

10. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 
1) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku; 

2) jest prawdomówny; 

3) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę; 



4) cechuje go życzliwość i chęć niesienia pomocy kolegom; 

5) jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych; 

6) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy; 

7) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu 

przez nauczycieli; 

8) osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, i zawsze odrabia 

prace domowe; 

9) na bieżąco uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością; 

10) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

11) nie spóźnia się na zajęcia – w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione 

spóźnienia ; 

12) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę; 

13) w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych jest w szczególny sposób zaangażowany 

w ich realizację, w swoich działaniach wykracza poza wymagania 

stawiane przez nauczycieli (udział w imprezach okolicznosciowych, konkursach 

szkolnych, międzyszkolnych lub zawodach sportowych); 

14) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

15) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia; 

16) nie ulega nałogom; 

17) w ciągu semestru otrzymał maksymalnie 1 pisemną uwagę o niewłaściwym 

zachowaniu. (Uwaga nie może dotyczyć przewinień wyszczególnionych 

w kryteriach na ocenę nieodpowiednią lub naganną). 

 
11. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce; 

2) w miarę swoich możliwości wywiązuje się z zadań związanych z nauką 

wszystkich przedmiotów; 

3) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości; 

4) odrabia prace domowe; 

5) uzupełnia zaległości spowodowane absencją; 

6) zawsze starannie i solidnie wykonuje zadania powierzone mu przez nauczycieli; 

7) cechuje go wysoka kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę; 

8) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły lub środowiska; 

9) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

10) nie spóźnia się na zajęcia – w semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień ( w tym 

co najwyżej 3 mogą być nieusprawiedliwione); 

11) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

12) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia; 

13) nie ulega nałogom; 

14) w ciągu semestru otrzymał maksymalnie 2 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu. 

(Uwagi nie mogą dotyczyć przewinień wyszczególnionych w kryteriach 

na ocenę nieodpowiednią lub naganną). 
 



12. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce; 

2) odrabia prace domowe; 

3) w terminie wskazanym przez nauczyciela uzupełnia zaległości spowodowane 

nieobecnością; 

4) cechuje go kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów 

na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę; 

5) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

6) spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli; 

7) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

8) nie spóźnia się na zajęcia – ma w semestrze nie więcej niż 5 spóźnień; 

9) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

10) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia; 

11) nie ulega nałogom; 

12) nie używa wulgarnego słownictwa; 

13) w ciągu semestru otrzymał maksymalnie 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu. 

(Uwagi nie mogą dotyczyć przewinień wyszczególnionych w kryteriach 

na ocenę nieodpowiednią lub naganną). 

 
13. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) stara wywiązywać się z obowiązków ucznia zawartych w Kodeksie Ucznia 

i Statucie Szkoły; 

2) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów; 

3) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków; 

4) sporadycznie może być nieprzygotowany do lekcji i nie zawsze uzupełnia braki 

wynikające z absencji; 

5) nie odrabia prac domowych; 

6) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac; 

7) nie niszczy mienia szkolnego i społecznego oraz mienia kolegów; 

8) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia; 

9) nie ulega nałogom; 

10) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek; 

11) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

12) w semestrze spóźnił się na zajęcia maksymalnie 7 razy; 

13) nie usprawiedliwia w określonym terminie nieobecności na lekcjach; 

14) w semestrze może mieć co najwyżej 5 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności; 

15) współpracuje z wychowawcą; 

16) w sytuacjach konfliktowych potrafi okazać skruchę i wykazuję chęć poprawy; 

17) pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli; 

18) rozumie swoje błędy i próbuje zmienić swoją postawę z własnej inicjatywy lub 

pod wpływem działań wychowawczych podjętych przez nauczycieli; 

19) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu. (Uwagi nie mogą dotyczyć przewinień wyszczególnionych 

w kryteriach na ocenę nieodpowiednią lub naganną). 

 
14. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia i Statucie 

Szkoły; 



2) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, 

często utrudnia jej prowadzenie; 

3) bardzo często nie odrabia prac domowych; 

4) nie uzupełnia zaległości w nauce; 

5) rzadko wywiązuje się z powierzonych mu prac; 

6) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; 

7) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

8) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia; 

9) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków; 

10) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą; 

11) w semestrze spóźnił się więcej niż 9 razy; 

12) w semestrze ma nie więcej niż 9 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności; 

13) wdaje się w bójki, jest agresywny; 

14) w ciągu semestru ma nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu; 

15) używa wulgarnego słownictwa; 

16) kłamie; 

17) wagaruje; 

18) rzadko reaguje na zwracane uwagi; 

19) nie szanuje mienia szkolnego i społecznego oraz mienia kolegów; 

20) zdarzyło mu się stosowanie szantażu, wyłudzania lub zastraszania; 

21) ulega nałogom; 

22) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska; 

23) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach; 

24) nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 

 
15. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia i Statucie 

Szkoły; 

2) zazwyczaj jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej udziału, nagminnie 

utrudnia jej prowadzenie; 

3) nie odrabia prac domowych; 

4) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac; 

5) nie reaguje na działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli; 

6) dopuszcza się poważnych wykroczeń; 

7) ma negatywny wpływ na rówieśników; 
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8) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; 

9) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

10) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia; 

11) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków; 

12) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą; 

13) używa wulgaryzmów; 

14) kłamie; 

15) wagaruje; 

16) w semestrze spóźnił się więcej niż 9 razy; 

17) w semestrze ma więcej niż 9 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności; 

18) w ciągu semestru ma więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu; 

19) jest inicjatorem bójek, cechuje go wysoka agresja; 

20) świadomie niszczy mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

21) stosuje szantaż, wyłudzanie lub zastraszanie; 



22) działa w grupach przestępczych; 

23) ulega nałogom i namawia do tego innych; 

24) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska; 

25) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach; 

26) nie próbuje zmienić swego zachowania, a podejmowane wysiłki wychowawcze 

nie przynoszą żadnych rezultatów; 

27) popada w konflikt z prawem; 

28) pozostając pod opieką kuratora, nadal łamie postanowienia zawarte w Statucie 

Szkoły. 

 


