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 "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez 
wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, 
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"  

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( 2.06.1980 ) 
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Program opracowano na podstawie: 

1. Konstytucji RP 
2. Ustawy o systemie oświaty 
3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  
4. Statutu szkoły.  
5. Karty Nauczyciela 
6. Programu polityki prorodzinnej państwa 
7. Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy  programowej kształcenia ogólnego. 
8. Diagnozy stanu problematyki wychowawczej i profilaktyki w szkole.  

 
 

 
I MISJA SZKOLY 

 zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju  intelektualnego i psychofizycznego, 

 wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej i europejskiej, 

 przygotowanie uczniów do aktywnego życia kulturalnego, 

 przygotowanie do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego. 

 budowanie prawidłowych relacji międzyosobowych. 

 wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur, 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata. 
 
II MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent naszej szkoły powinien umieć 

 znaleźć się w rzeczywistości XXI w, 

 wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, 

 korzystać z nowoczesnych źródeł informacji, 

 jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, 
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 bronić swoich racji, 

 reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, 

 przestrzegać zasad tolerancji 

 przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury, 

 budować relacje interpersonalne, 

 korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, 

 spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie, 

 aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju, 

 znać obce języki i być obywatelem Europy. 

Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzących 
do ich pełnej realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków. 

III CELE WYCHOWAWCZE 
 
1) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów. 
2) Przygotowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności i odpowiedzialności za własny rozwój. 
3) Uczenie właściwego komunikowania się z innymi (dialog międzykulturowy), pracy w grupie, negocjacyjnego rozwiązywania 

problemów i konfliktów. 
4) Kształtowanie właściwych postaw moralnych. 
5) Rozwijanie silnej motywacji do działania. 
6) Ukazanie sposobów właściwego wykorzystania czasu wolnego. 
7) Pomoc rodzinie w wychowaniu i podniesieniu jej autorytetu. 
8) Zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego i zachowań dysfunkcyjnych. 
9) Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego. 

 

IV ZADANIA WYCHOWAWCZE 

1) Organizacja pracy wychowawczej. 
2) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
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3) Kształtowanie postaw patriotycznych i międzykulturowych. 
4) Współpraca z rodzicami. 
5) Zdrowie i bezpieczeństwo. 
6) Ochrona środowiska naturalnego. 
7) Poznanie własnego regionu i innych zakątków kraju. 
8) Prawa dziecka w świetle Konwencji o Prawach Dziecka. 
9) Samorządność uczniowska w szkole. 
10) Opieka psychologiczno-pedagogiczna. 
11) Planowanie swojej przyszłości. 

 
V REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

OBSZAR DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE 
KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 

ODPOWIEDZIALNY 

 

Organizacja 

pracy 

wychowawczej 

 

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Systemem 

Oceniania i innymi regulaminami. 

Prowadzenie przez wychowawcę klasy dokumentacji 

(dziennik, arkusze, teczka wychowawcy, elektroniczny 

terminarz wychowawcy itp.) 

Dostosowanie planu zajęć dydaktycznych do właściwości 

psychicznych i fizycznych uczniów. 

 

Uczeń: 

a) jest odpowiedzialny za: 

- ład 

- porządek 

- czystość w szkole i poza nią 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i dba                

o dobre wyniki w nauce 

c) zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu 

Szkoły i regulaminów. 

 

- wychowawcy 

- dyrekcja 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Rozwijanie 

uzdolnień                

i zainteresowań 

uczniów. 

 
(edukacja 

czytelnicza                     

i medialna) 

 

 

1. Prowadzenie kół zainteresowań, fakultetów, konsultacji 

itp. 

Udział uczniów w: 

- olimpiadach 

- konkursach 

- zawodach itp. 

 

 

2. Zachęcanie do czytania literatury pięknej, popularno-

 

Uczeń: 

a) rozwija swoje zainteresowania wykraczające poza 

zakres nauczanego na lekcjach materiału 

b) racjonalnie dysponuje swoim wolnym czasem 

c) kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za 

podejmowane zadania wynikające z zadań i potrzeb szkoły 

orz jego własnych 

d) posługuje się nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi 

 

- wychowawcy 

- bibliotekarze 

- dyrekcja 

- nauczyciele 

poszczególnych 
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(edukacja 

europejska) 

naukowej, prasy, korzystania z ofert kinowych i teatralnych 

oraz informacji internetowych (uświadamianie korzyści 

płynących z tego rodzaju form kulturowych) 

 

3. Zapoznanie uczniów z historią integracji europejskiej 

oraz problemami unijnymi (Szkolny Klub Europejski). 

e) sięga do literatury, prasy, chodzi do kina i spektakle 

teatralne 

f) zna historię i cel integracji europejskiej, zna problemy 

unijne, potrafi znaleźć informacje na temat UE. 

 

 

przedmiotów 

 

 

- opiekun koła 

europejskiego 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych 
 
 

 

Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, 

międzykulturowych i szkolnych: 

 

- udział w uroczystościach państwowych 

organizowanych z okazji świąt narodowych (np. 

Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja itp.) 

 

- udział w obchodach związanych z dniem patrona 

szkoły, przedstawianie uczniom sylwetki Stefana 

Batorego (13 października) 

 

- organizacja Dnia Międzykulturowego przez Szkolny 

Klub Europejski. 

 

Uczeń: 

a) zna święta narodowe i związaną z nimi historię 

b) zna postacie wielkich Polaków - patriotów 

c) orientuje się w historii własnego kraju 

d) umie wyjaśnić znaczenie symboli narodowych, wobec 

których okazuje należyty szacunek 

e) bierze udział w organizowanych uroczystościach 

patriotycznych 

f) zna rolę dialogu międzykulturowego w życiu młodego 

człowieka. 

 

 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- nauczyciele: historii, 

języka polskiego, WOS, 

- opiekunowie SU i SKE 

 

Współpraca  

z rodzicami 

 

 

Regularne informowanie rodziców o postępach w nauce              

i zachowaniu ich dzieci w szkole i poza nią. 

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych. 

Pedagogizacja rodziców w celu: 

 przeciwdziałania nałogom palenia papierosów i picia 

alkoholu, 

 uświadomienie zagrożeń płynących z narkomanii, 

działalności sekt oraz uzależnień medialnych, 

 przeciwdziałanie łamaniu prawa przez uczniów oraz 

ich niedostosowaniu społecznemu. 

 

Współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych 

i szkolnych (połowinki, studniówki, biwaki, wycieczki itp.) 

Uczeń: 

a) samodzielnie kontroluje postępy w nauce i własne 

zachowanie w szkole i poza nią, 

b) jest świadomy negatywnego wpływa używek na zdrowie 

fizyczne i psychiczne, 

c) jest odpowiedzialny za własne postępowanie, 

d) przyjmuje i należycie realizuje powierzone mu do 

realizacji zadania, 

e) swym postępowaniem motywuje rodziców do 

współpracy za szkołą. 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

-pielęgniarka szkolna 

- pedagog szkolny 

-andragog 
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Zdrowie 

 i bezpieczeństwo 

 

 

 

1. Edukacja prozdrowotna - promowanie zdrowego stylu 

życia w programie  profilaktyki zdrowotnej:  

a) racjonalne żywienie w różnych okresach życia, 

b) aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, 

c) dbałość o higienę pracy umysłowej i higienę osobistą, 

d) bezpiecznego zachowania na co dzień oraz troskę                    

o bezpieczeństwo innych, 

e) właściwej postawy wobec osób chorych, 

niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie oraz w podeszłym 

wieku, 

f) niebezpieczeństwa płynące z: 

-  nałogów tytoniowych i alkoholowych, narkotyków, 

środków farmakologicznych, 

- zachowań dysfunkcyjnych: agresja, ucieczki z domu, 

włóczęgostwo, prostytucja. 

g) rozwijanie wśród uczniów zainteresowań  różnymi 

dyscyplinami sportowymi, zmobilizowanie młodzieży do 

udziału w zawodach sportowych organizowanych corocznie 

w naszej szkole itp. 

2. Zapobieganie wadom cewy nerwowej oraz profilaktyka            

w zakresie schorzeń gruczołu piersiowego „Różowa 

wstążeczka”. 

Uczeń: 

a) zna czynniki sprzyjające zdrowiu oraz zasady 

profilaktyki najczęstszych chorób, 

b) potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych korzystając 

z pomocy medycznej i psychologicznej, 

c) wspiera i pomaga chorym, niepełnosprawnym i osobom 

starszym, 

d)  świadomie dąży do ochrony i poprawy zdrowia 

własnego i innych, 

e) wykazuje się znajomością przepisów BHP,  

f) wykazuje zainteresowanie kołami sportowymi 

istniejącymi w szkole. 

 

 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- pielęgniarka szkolna 

- instruktor BHP 

-nauczyciele 

wychowania fizycznego 

Ochrona 

środowiska 

naturalnego. 

Poznanie 

własnego 

Regionu innych 

zakątków kraju 

 

Rola człowieka i jego wpływ na środowisko naturalne - 

organizowanie wycieczek o charakterze turystycznym, oraz 

pod kontem przydatności zawodowej w celu poznania: 

a) walorów krajobrazowych regionu, 

b) zabytków i historii regionu, 

c) kultury, tradycji i obyczajów. 

 

Uczeń: 

a) zna historię, zabytki, kulturę i obyczaje regionu jaki 

zamieszkuje, umiejętnie promuje swój region, 

b) potrafi wymienić walory krajobrazowe regionu,  

c) rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego              

w skali kraju i swojego miejsca zamieszkania, 

d) jest świadomy i uświadamia innych o konieczności 

walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, 

f) kształtuje w sobie postawę solidarności narodowej                

i otwartości na inne wspólnoty i kultury. 

- wychowawcy 

- nauczyciele biologii, 

geografii, historii, WOS 

 

Prawa dziecka 

Zapoznanie z prawami ucznia – Statut Szkoły. 

Zapoznanie uczniów z prawami przysługującymi im                         

w ramach Konwencji o Prawach Dziecka. 

Uczeń: 

a) zna i potrafi wymienić swoje prawa zawarte                         

w Konwencji o Prawach Dziecka, Statucie Szkoły. 

- dyrekcja 

- wychowawcy 
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Stwarzanie możliwości ochrony praw dziecka w placówce 

szkolnej i poza nią. 

 

b) jest świadomy praw własnych i innych ludzi oraz zasad 

ich przestrzegania. 

- pozostali nauczyciele 

- pedagog 

 

Samorządność 

uczniowska 

Planowanie prac samorządu szkolnego i klasowego. 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych: 

a) Akcja „Sprzątanie Świata" 

b) „Góra Grosza” 

c) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Organizowanie imprez w szkole i w klasach (np. mikołajki, 

andrzejki, walentynki, dzień międzykulturowy itp.) oraz z 

innymi szkołami. 

Organizowanie wyjść i wyjazdów do teatru, kina, itp. 

Współredagowanie gazetki szkolnej. 

Uczeń: 

a) kształtuje w sobie postawę aktywną raz zmysł 

organizatorski, 

b) wykazuje się pomysłowością i ciekawymi formami 

spędzania wolnego czasu, 

c) umie dostosować swoje zachowanie do danej sytuacji, 

d) pomaga potrzebującym i słabszym, 

e) wykazuje wrażliwość na ludzką krzywdę i nieszczęście, 

f) aktywnie i chętnie uczestniczy w imprezach 

kulturalnych. 

 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- opiekunowie SU 

 

 

Opieka 

Pedagogiczno - 

psychologiczna 

 
 

Poznanie środowiska rodzinnego i sytuacji materialnej 

uczniów 

Praca z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczno-

wychowawcze; kształtowanie systemu norm i wartości. 

Otoczenie opieką uczniów posiadających opinie lub 

orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz 

mających problemy zdrowotne. 

Eliminowanie czynników ryzyka, organizowanie form 

pomocy dla uczniów niedostosowanych społecznie, 

uzależnionych oraz z rodzin dysfunkcyjnych. 

Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.  

Współpraca z innymi instytucjami wspomagającymi proces 

wychowania. 

Uczeń: 

a) wie, że ma zapewnioną pomoc pedagogiczną (i wie 

gdzie jej ma szukać) 

b) może korzystać z pomocy materialnej, (stypendia, 

zapomogi) 

c) wie, jak kształtować własną osobowość i ma 

świadomość odpowiedzialności za postępy w nauce                 

i zachowaniu, 

d)posiada wiedzę na temat profilaktyki i szkodliwości 

uzależnień, 

e) dąży do ochrony własnego zdrowia, nie ulega nałogom.  

f) zna normy współżycia społecznego, stara się je 

przestrzegać i nie wchodzi w konflikt z prawem. 

 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas  

- dyrekcja 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- pielęgniarka szkolna 

 

Planowanie 

swojej 

przyszłości 

Zapoznanie z różnymi zawodami zwłaszcza tymi, które mają 

przyszłość. 

Wykazanie znaczenia pracy w życiu człowieka oraz 

kształtowanie właściwego stosunku do pracy własnej                    

i innych. 

Uczeń: 

a) zna różne zawody (również i takie, które będą 

przyszłością w Unii Europejskiej, 

b) potrafi znaleźć pracę, 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

poszczególnych 
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Organizowanie spotkań z przedstawicielami Rejonowego 

Urzędu Pracy, doradcą zawodowym, uczelniami. 

Wskazywanie sposobów poszukiwania pracy oraz wspieranie 

uczniów w efektywnym jej poszukiwaniu. 

Zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy, uczestnictwa           

w różnorodnych formach doskonalenia, 

Wskazywanie konieczności nauki języków obcych. 

c) ma motywację do szukania pracy, 

d) wie gdzie należy szukać informacji o różnych miejscach 

pracy, 

e) zna zwoje prawa jako przyszły pracownik lub 

bezrobotny, 

f) uczy się języków obcych i korzysta z różnych form 

dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności. 

przedmiotów 

- opiekunowie koła 

językowego 

 
 
 
 
VI OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  
Wzorowe; bardzo dobre; dobre; poprawne; nieodpowiednie; naganne. 
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) Okazywanie szacunku innym osobom.  

 
2. Wychowawca ustala ocenę z zachowania na podstawie przyjętych w statucie szkoły kryteriów, po uwzględnieniu następujących 
czynników: 
- samooceny ucznia; 
- oceny ucznia przez zespół klasowy; 
- opinii nauczycieli uczących w klasie, na podstawie wpisów w dzienniku; 
- uwag innych nauczycieli i pracowników szkoły, zgłoszonych wychowawcy. 
 
3. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca kieruje się trzema podstawowymi elementami oceny: 
 Stosunek ucznia do obowiązku szkolnego, tj.:  
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a) stosunek do nauki, przy czym na ocenę zachowania nie mają wpływu stopnie uzyskane z poszczególnych przedmiotów (tzw. 
średnia ocen), i odwrotnie. Uwzględnić należy wkład pracy, wytrwałość, samodzielność i umiejętność przezwyciężania trudności; 
b) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień; 
c) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia ( godziny nieusprawiedliwione) 
Kultura osobista ucznia: 
a) stosunek do  rówieśników, dorosłych, społeczeństwa; 
b) sposób wyrażania swoich poglądów, emocji, troska o kulturę słowa, kulturę dyskusji; 
c) dbałość o otoczenie, itp. 
Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska.  
 
4. O ustalonej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, uzasadniając decyzję. 

5. Jeżeli po przekazaniu informacji o ocenie uczeń popełnił wykroczenie jego ocena może ulec zmianie. Ustalenie nowej oceny 

odbywa się na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę  i zatwierdzona na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej jest 
ostateczna. 
 
7. Ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZACHOWANIE SKRÓT 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne popr. 

nieodpowiednie ndp 

naganne nag. 
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8. Wyjściową oceną zachowania ucznia jest ocena dobra, a następnie określamy czynniki wpływające na podwyższenie lub 

obniżenie tej oceny. 

9. Ocenę zachowania, biorąc pod uwagę procedurę ustala się według następujących kryteriów szczegółowych: 
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1. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH  

WZOROWA BARDZO DOBRA 

 systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia: nie 
ma godzin nieusprawiedliwionych 

  uczeń pomaga słabszym w nauce lub organizuje 
samopomoc uczniowską, 

 zdobywa wyróżnienia w konkursach, olimpiadach. 

 systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia: do 5 
godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, 

 reprezentuje szkołę na zewnątrz w olimpiadach i zawodach 
przedmiotowych 

 aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły 

DOBRA (wyjściowa) POPRAWNA 

 uczeń ma właściwy stosunek do nauki 

 systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia: do 15 
godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, do 5 
spóźnień 

 rozwija swe zainteresowania i uzdolnienia w różnych 
kierunkach (np. działalność sportowa, turystyczna, 
artystyczna, udział w różnych konkursach 
przedmiotowych, itp.) 

 przeważnie spełnia wymagania statutu szkoły i 
regulaminu oceniania zachowania 

 obojętny stosunek do nauki, nie jest systematyczny i pilny 

 opuścił nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych 

 nie wykazuje żadnych zainteresowań 
 

NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

 lekceważenie obowiązków szkolnych, 

 powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych, bez względu 
na inne kryteria, 

 deprymuje uczniów podejmujących aktywność 
intelektualną, sportową, kulturalną. 

 

 powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych, bez względu na 
inne kryteria, 

 ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych 

 nieefektywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

 wykazuje postawę aspołeczną 

 nie zmienia swojej postawy mimo uwag. 
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2. KULTURA OSOBISTA 
 

WZOROWA BARDZO DOBRA 

te same kryteria co na ocenę dobrą i czynniki podwyższające 
ocenę 

 uczeń zawsze wyróżnia się kulturą osobistą 

 uczeń uzyskuje pochwały i nagrody 

 jego zachowanie jest wzorem dla innych 

 uczeń charakteryzuje się wysoka kulturą osobistą 

 wygląd i estetyka stroju są zgodne ze społecznymi normami 

 swoim zachowaniem wpływa na pozytywny wizerunek 
szkoły. 

DOBRA (wyjściowa) POPRAWNA 

 ucznia cechuje życzliwość, w kulturalny sposób odnosi 
się do innych ludzi 

 szanuje godność własną i innych 

 unika agresji, w pokojowy sposób rozwiązuje konflikty 

 troszczy się o kulturę słowa i dyskusji 

 dba o estetykę otoczenia 

 nikt nie zgłasza większych zastrzeżeń 

 zdarza się naruszanie sformułowanych norm 

 kultura osobista bez większych zastrzeżeń 

 potrafi być samokrytyczny i stara się poprawić 

 uczeń jest upominany 

NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 

 uczeń celowo i świadomie narusza normy 

 zachowuje się niekulturalnie i arogancko, traktuje 
innych przedmiotowo, 

 nie jest krytyczny w stosunku do siebie i nie stara się 
poprawić 

  

 lekceważy obowiązujące normy, 

 jest agresywny, stosuje przemoc lub groźbę jej użycia 
wobec innych, 

 ma zły wpływ na innych uczniów, 

 uczeń otrzymuje nagany 

 nie zmienia swojej postawy mimo uwag. 

 
 
 



Zespól Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego im.  Stefana Batorego w Koninie 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Program wychowawczy ZSCKU 

13 

 
 
 
 
 

3. UDZIAŁ W ŻYCIU KLASY, SZKOŁY I ŚRODOWISKA 
 

WZOROWA BARDZO DOBRA 

te same kryteria co na ocenę dobrą i czynniki podwyższające 
ocenę 

 wyróżnia się aktywnością w pracy na rzecz klasy i szkoły,  

 reprezentuje szkołę na zewnątrz: konkursy, olimpiady, 
pomoc charytatywna, 

 przeciwstawia się wszelkim patologiom, 

 organizuje samopomoc koleżeńską, 

 działa w organizacjach uczniowskich 

 uczeń przejawia inicjatywę dotyczącą prawidłowego 
funkcjonowania zespołu klasowego i szkoły 

 aktywizuje innych w przeciwdziałaniu nałogom 

 angażuje się w życie klasy i szkoły, 

 pomaga w organizacji imprez klasowych i szkolnych. 
 

DOBRA (wyjściowa) POPRAWNA 

 

 ucznia cechuje uczciwość w życiu codziennym 

 właściwie reaguje na zło, np. agresję, narkomanię, itp. 

 nie ulega nałogom 

 szanuje ludzi i ich pracę 

 troszczy się o mienie szkolne i indywidualne 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa 

 uczestniczy w życiu szkoły i klasy 

 zdarza się naruszanie sformułowanych norm 

 samodzielnie nie podejmuje pracy na rzecz klasy i szkoły 

 niezbyt solidnie wykonuje powierzone zadania 
 

NIEODPOWIEDNIA NAGANNA 
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 podburza innych do negatywnych zachowań,, 

 ulega szkodliwym nałogom, 

 nie szanuje mienia szkoły, celowo je niszczy, 

 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

 nie przestrzega zasad bezpieczeństwa 

 palił papierosy w szkole i poza nią (wycieczka szkolna) 

 nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. 

 
 
VII  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH 

"To nie kara wyeliminuje z życia społecznego lenistwo, agresję czy zbrodnię.  
Aspołeczne zachowania można usunąć jedynie poprzez odpowiednie ukształtowanie 

środowiska, poprzez likwidację zagrożeń i rozwój kultury."  Konrad Lorenz 

I. Założenia interwencji wychowawczych  
II. Rodzaje kar  

III. Etapy narastających konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole:  
1. Niestosowny wygląd zewnętrzny. 
2. Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły i uczniów.  
3. Używanie telefonów komórkowych . 
4. Niszczenie mienia szkolnego. 
5. Kradzieże. 
6. Wyłudzanie pieniędzy.  
7. Pobicia i dręczenia psychiczne, pomówienia.  
8. Palenie tytoniu na terenie szkoły lub poza nią.  
9. Stosowanie środków odurzających lub alkoholu. 

IV. Tryb odwołania się od wymierzonej kary. 
V. System wzmocnień pozytywnych. 

I. Założenia interwencji wychowawczych 

Głównym założeniem interwencji wychowawczych jest: 

http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Założenia#Założenia
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Rodzaje#Rodzaje
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Niestosowny#Niestosowny
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Niewłaściwa#Niewłaściwa
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Niszczenie#Niszczenie
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Kradzieże#Kradzieże
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Wyłudzanie#Wyłudzanie
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Pobicia#Pobicia
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Palenie#Palenie
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Stosowanie#Stosowanie
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#Tryb#Tryb
http://www.pg2wlodawa.neostrada.pl/wsi.html#System#System
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 etapowość sankcji,  
 wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów. 

Z doświadczenia wiemy, że uczeń potrzebuje silnego, zdecydowanego nauczyciela, który w sposób pewny, jasny i wyraźny określa 
to, czego oczekuje. Jasno sprecyzowane normy uczą samokontroli i respektowania zasad postępowania społecznego. Ustalając zasady 
należy zadbać o precyzyjne określenie konsekwencji ich przekroczenia. Uczeń musi wiedzieć, że niedotrzymywanie umów i łamanie 
regulaminu szkolnego wiąże się z sankcjami i konsekwencjami. Na szkolne konflikty nie ma prostej recepty, to nauczyciele muszą 
ostatecznie zdecydować, jak rozwiązać konkretny problem. Pamiętajmy: Skuteczni są tylko ci nauczyciele, którzy łączą swe słowa z 
jednoznaczną postawą. 

Należy pamiętać, że: 

 wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz 
godności ucznia,  

 niedopuszczalne jest stosowanie kar nie zapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były  
w nim umieszczone,  

 wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może być podstawą do 
uchylenia kary,  

 dokumentowanie kar wymierzonych uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy. 

 "Kara jest reakcją na łamanie norm, naruszenie ustalonego ładu i porządku; jest tym,co 
wyzwoli poczucie winy i chęć naprawy u karanego; jej motywem jest mądra miłość 
karzącego, chęć pomocy karanemu." J. Bińczycka 

II. Rodzaje kar: 

1. Upomnienie ustne wychowawcy w rozmowie bezpośredniej z uczniem. (zapis w dzienniku) 
2. Upomnienie dyrektora. (zapis w dzienniku, informacja w aktach ucznia, powiadomienie rodziców)  
3. Utrata przywilejów (decyzja wychowawcy i pedagoga  - tzw. zawieszenie):  

o zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,  
o zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych,  



Zespól Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego im.  Stefana Batorego w Koninie 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Program wychowawczy ZSCKU 

16 

o zawieszenie prawa do zgłaszania braku przygotowania i poprawy ocen niedostatecznych,  
o utrata prawa do kandydowania do samorządu klasowego i szkolnego, 
o praca na rzecz szkoły (najmniej 1 h, maksymalnie 10) np. porządkowanie terenu szkoły, gazetka ścienna, pomoc                 

w bibliotece itp. 
4. Nagana pisemna dyrektora szkoły (załączona do akt) i obniżenie oceny z zachowania. 
5. Przeniesienie do równoległej klasy.  
6. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty (gdy udzielone upomnienia i nagany nie przynoszą pożądanych 

rezultatów a uczeń powoduje dużą szkodliwość wychowawczą i społeczną) 

III. Etapy narastających konsekwencji za nieprzestrzeganie norm i reguł zachowania w szkole. 

Ad. 1 - Wygląd zewnętrzny. Przez niestosowny wygląd zewnętrzny rozumie się:  

 wyzywający ubiór: głębokie dekolty, odsłonięty brzuch, ekstrawagancki strój, nadmierna ilość biżuterii,  
 wyzywający makijaż,  
 noszenie szalików i czapek klubowych oraz wszelkich emblematów i symboli znamionujących identyfikację z subkulturami 

lub poglądami uznawanymi powszechnie za negatywne. 
 brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych. 

 -  Pierwszy przypadek - upomnienie wychowawcy. 
 - Kolejny niestosowny wygląd skutkuje upomnieniem dyrektora i powiadomieniem rodziców. 
 - Nie stosowanie się do wcześniejszych uwag spowoduje udzielenie nagany przez dyrektora. 
 - Nagminne łamanie obowiązującego regulaminu skutkować będzie obniżoną oceną z zachowania. 

Ad. 2 - Niewłaściwa postawa ucznia w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. 
- Wobec przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje upomnienie ustne od wychowawcy. 
- Ponowne lekceważące zachowanie skutkuje upomnieniem dyrektora i powiadomieniem rodziców 
- Jeśli do niewłaściwego zachowania dochodzi nadal, uczeń jest zobowiązany do odbycia rozmowy w gabinecie pedagoga szkolnego 
w obecności rodziców i wychowawcy. 
- Kolejny przypadek - to nagana dyrektora na forum szkoły. 
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- Jeśli dotychczasowe rozmowy, upomnienia i nagany nie przynoszą oczekiwanych rezultatów - uczeń zostaje przeniesiony do innej 
placówki. 

 Ad. 3 – Używanie telefonów komórkowych na lekcjach 
- Wobec przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje upomnienie ustne od nauczyciela. 
- Ponowne skutkuje upomnieniem dyrektora i powiadomieniem rodziców. 
- Jeśli do niewłaściwego zachowania dochodzi nadal, telefon komórkowy zostaje zabrany uczniowi i przekazany do kancelarii 
młodzieżowej, gdzie może być odebrany przez rodzica. 
- Kolejny przypadek - to nagana dyrektora. 
 
 Ad. 4 - Niszczenie mienia szkolnego 
W przypadku zniszczeń poza sankcjami wynikającymi z kroków dyscyplinujących uczeń zobowiązany jest naprawić szkody z 
pomocą rodziców (za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają materialnie ich rodzice).  
Rodzaj kary dla ucznia zależy od rozmiaru zniszczeń. 
- Uczeń przyłapany na niszczeniu mienia szkolnego po raz pierwszy otrzymuje upomnienie wychowawcy na forum klasy wraz z 
pisemnym powiadomieniem rodziców. 
- Drugi przypadek to nagana dyrektora oraz utrata przywilejów ucznia na okres co najmniej jednego miesiąca. 
- Jeśli zdarzy się to po raz trzeci - uczeń zawiera kontrakt, kiedy złamie jego warunki otrzymuje naganną ocenę z zachowania. 

 Ad. 5 – Kradzieże 
O fakcie kradzieży zawsze są powiadamiani rodzice i dyrektor szkoły. W uzasadnionych przypadkach fakt zgłoszony jest na Policję. 
W stosunku do ucznia dopuszczającego się takiego czynu stosowane są kary zgodne z zapisem w statucie. 

Uczeń zobowiązany jest do zwrotu skradzionego przedmiotu lub naprawienia szkody. 
- Pierwszy przypadek - upomnienie wychowawcy na forum klasy. 
- Drugi przypadek - nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców i zawieszenie w prawach ucznia na okres co najmniej 
jednego miesiąca. 
- Przyłapany po raz trzeci uczeń zostaje zgłoszony na Policję oraz kierowany jest wniosek o przeniesienie do innej placówki. 
  
 Ad. 6 - Wyłudzanie pieniędzy 
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- W przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy na forum klasy z powiadomieniem rodziców                        
i pedagoga. 
- Przy ponownym zajściu rodzice zostają wezwani do szkoły, uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły i ocenę naganną za 
dany okres, a także traci przywileje uczniowskie na okres, co najmniej jednego miesiąca. 
- Trzeci przypadek skutkuje przeniesieniem do innej placówki. 
 
Ad. 7 - Pobicia i dręczenia psychiczne, pomówienia 
Uczeń, który słowem bądź czynem obraża lub krzywdzi innych, ma obowiązek przeprosić oraz zadośćuczynić osobie 
pokrzywdzonej. 
- W przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy - wezwanie rodziców do szkoły, zgłoszenie do 
pedagoga.  
- Ponowne zajście skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły i utratą przywilejów ucznia na okres co najmniej dwóch miesięcy. 
- Trzeci raz - powoduje przeniesienie do innej klasy. 
- Kolejny przypadek pobicia powoduje wniosek o przeniesienie do innej placówki, powiadomienie Policji i skierowanie do spraw 
nieletnich w sądzie. 
O skali pobicia decyduje pielęgniarka szkolna (ewentualnie lekarz); w przypadku ciężkich pobić nie zachowuje się gradacji kar. 
 
 Ad. 8 - Palenie tytoniu na terenie szkoły 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, 
KTÓRY PALI NA TERENIE SZKOŁY LUB POZA TERENEM 

 
I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996, Nr 
10, poz. 55) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 (Dz. U. 2003, Nr 26, poz. 226) z późniejszymi 
zmianami. 

II. Definicja: 
Palenie odnosi się do wyrobów tytoniowych, dostępnych na rynku. Zakaz obejmuje: 

 Teren szkoły (budynki A, B, C, D, wejścia do budynków, boisko szkolne, parking wewnętrzny), 
 Poza terenem szkoły (uczeń reprezentuje szkołę w środowisku). 

III. Osoby odpowiedzialne: 
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1. Dyrektor. 
2. Nauczyciele. 
3. Pracownicy niepedagogiczni. 

IV. Opis działań: 
1. Osoba, która przyłapie ucznia informuje wychowawcę klasy o fakcie palenia papierosów (dane ucznia z legitymacji lub 

identyfikatora). 
2. Interwencja wychowawcy: 

 rozmowa z uczniem – uświadomienie szkodliwości nałogu i konsekwencji czynu (kara za niszczenie mienia szkolnego), 
 powiadomienie rodziców (np. telefonicznie), 
 zapis w dzienniku i obniżenie oceny z zachowania o 1 stopień, 
 nakaz posprzątania miejsca, gdzie palone były papierosy (pozbieranie niedopałków), 
 zlecenie uczniowi do wyboru: 
- przygotowanie materiałów o szkodliwości palenia i ich prezentacja na forum klasy, 
- przygotowanie gazetki ściennej w szkole, 
- praca społeczna na rzecz szkoły (1h – np. sprzątanie). 

3. Interwencja pedagoga szkolnego na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się (obniżenie oceny z zachowania, 
wyegzekwowanie kary za niszczenie mienia szkolnego, zwiększona liczba godzin prac społecznych, wezwanie rodziców do szkoły). 
4. W przypadku braku reakcji ucznia lub niestosowanie się do w/w kar decyzję w sprawie ucznia podejmuje dyrektor (obniżenie 
zachowania do nagannego, wizyta rodziców w szkole, kara za niszczenie mienia szkolnego). 
5. Nauczyciele – wychowawcy są zobowiązani do prowadzenia działań profilaktycznych we współpracy z pedagogiem lub 
pielęgniarką: 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat szkodliwości palenia, 
 pogadanki o sposobach radzenia sobie ze stresem,  
 propagowanie zdrowego stylu życia, 
 pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

6. W przypadku uszkodzenia mienia szkoły (przypalone sedesy, spłuczki, okna) koszty naprawy ponoszą rodzice ucznia. Przy 
każdorazowej interwencji koszt naprawy w/w uszkodzeń szacuje się na 50 zł. Wpłatę uiszcza rodzic w kancelarii młodzieżowej za 
pokwitowaniem. 
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 Ad. 9 - Stosowanie środków odurzających lub alkoholu 
        Uczeń, wobec którego zachodzi podejrzenie, ze jest pod wpływem alkoholu zostaje odizolowany od rówieśników. Osoba, która 
stwierdziła w/w stan informuje wychowawcę i właściwego dyrektora. Jeżeli uczeń dobrowolnie przyznaje, że spożywał alkohol to          
w dalszej kolejności informowani są rodzice, którzy zobowiązani są odebrać dziecko ze szkoły.  Jeżeli uczeń nie przyznaje się do 
spożywania alkoholu a istnieją uzasadnione podejrzenia (czuć zapach alkoholu, uczeń ma problem z równowagą, wypowiedzią itp.) 
wzywani są rodzice i za ich zgodą może zostać przeprowadzone badanie alkomatem przez Policję. Ten sam schemat stosuje się 
wobec ucznia podejrzanego o zażycie środków odurzających. 
        Uczeń, u którego zachodzi podejrzenie posiadania narkotyków, zostaje odizolowany od rówieśników a właściwy dyrektor  
informuje rodziców i zgłasza sprawę Policji. 
       W każdym przypadku uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora, ma obniżone sprawowanie, prace społeczne i nadzór pedagoga. 
W kolejnych przypadkach dyrektor może zdecydować o przeniesieniu do innej placówki.       
           

 VIII Tryb odwołania się od wymierzonej kary 

1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.  
2. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach zmienić wykonanie kary na czas próby (nie dłużej niż pół roku).  
3. Uczeń, jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od daty wymierzenia 

kary.  
4. Dyrektor i zespół wychowawczy ma obowiązek rozpatrzenia wniosku rodziców w terminie siedmiu dni od daty wpłynięcia 

prośby.  
5. Po upływie tego czasu dyrektor pisemnie powiadamia rodziców lub opiekunów o podjętej decyzji.  
6. Nie wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z akceptacją decyzji. 

UWAGI KOŃCOWE 

 Komisja wychowawcza podejmuje decyzje o podtrzymaniu lub zawieszeniu kary w oparciu o dokumentację wychowawcy 
klasy oraz uwagi członków komisji. Od decyzji komisji odwołanie nie przysługuje.  

 Prawo do nauki jest prawem konstytucyjnym i nie wolno go uczniom zabierać, nawet, jeśli łamią szkolne reguły.  
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 "Zawieszenie w prawach ucznia" oznacza, że uczeń traci prawo, np. do udziału w wycieczce, dyskotece szkolnej, innych 
imprezach szkolnych, uczestnictwa w zawodach sportowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, zgłaszania braku 
przygotowania do lekcji, możliwości poprawy oceny niedostatecznej itp.  

 W skrajnych przypadkach, kiedy wszystkie inne środki dyscyplinujące nie skutkują a uczeń zachowuje się tak, że zagraża 
zdrowiu a nawet życiu innych występuje się do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej placówki. 

"Na ogół stwierdza się, że najlepsze efekty daje łączne stosowanie nagród i kar, nieco gorsze uzyskuje się, gdy wprowadza się tylko nagrody,  
najgorsze w przypadku stosowania samych kar"  Ziemowit Włodarski 

IX System wzmocnień pozytywnych 

Nie można w działaniach wychowawczych poprzestać tylko na karaniu. Jeśli karzemy powinniśmy także nagradzać swoich uczniów. 
Należy pracować nad połączeniem nagradzania i doceniania pozytywnego zachowania jako metody uczenia postaw i zachowań 
akceptowanych społecznie. Można wprowadzić zwyczaj ustnych i pisemnych pochwał opisowych. Pochwała pisemna anuluje 
uwagę. Pochwały pozwalają uwierzyć, że każdy uczeń może zmienić swoje zachowanie. 
 
System wzmocnień pozytywnych obejmuje jasno sprecyzowane kryteria: 
- systemu pochwał na apelach,  
- systemu pochwał w dokumentacji szkolnej (prezentacja osiągnięć uczniów kronice szkolnej, na tablicy "Nasi najlepsi", w gazetce 
szkolnej, wystawa prac autorskich itp.) 
- wyboru "Najlepszego ucznia szkoły", 
- nagrody książkowe, rzeczowe, 
- uczestnictwa  w pracach Samorządu Szkolnego, 
- dofinansowanie do wycieczki szkolnej, 
- stypendium dla wybitnych uczniów (w miarę możliwości finansowych szkoły).  
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 X REGULAMIN   SZKOLNY 
Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. 

 
USTALENIA PORZĄDKOWE 

 
1. Uczeń ma obowiązek noszenia przy sobie legitymacji szkolnej. 
2. Uczeń ma obowiązek noszenia identyfikatora szkolnego: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Procedura  
wdrożenia obowiązku noszenia identyfikatorów  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stefana Batorego w Koninie 

 

1. Uczniowi wolno wchodzić na teren szkoły tylko za okazaniem identyfikatora nauczycielowi dyżurującemu, obsłudze dyżurki lub 

ochronie. 

2. Przez identyfikator rozumie się smycz w kolorze granatowym z nazwą szkoły wraz z karabińczykiem oraz plastikowy holder. 

Identyfikator zawiera: imię i nazwisko ucznia (nauczyciela), klasę (stanowisko/funkcję), logo szkoły. 

3. Identyfikator powinien być noszony tak by był czytelny. 

4. Nie wolno zmieniać kształtu, wyglądu i sposobu noszenia identyfikatora – tzn. identyfikator umocowany jest za pomocą smyczy na 

szyi lub za pomocą zapinki na wysokości klatki piersiowej (niedopuszczalne jest mocowanie identyfikatora w innych miejscach np. 

na torbie, spodniach itp.) 

5. Wszyscy uczniowie klas młodzieżowych, słuchacze gimnazjum dla dorosłych, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji                    

i obsługi zobowiązani są do noszenia identyfikatorów przez cały czas pobytu w szkole. 
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6. Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do egzekwowania obowiązku noszenia identyfikatorów. Brak identyfikatora 

odnotowują w dzienniku lekcyjnym na stronie ustalonej przez wychowawcę klasy. 

7. Jeżeli uczeń dwa razy w semestrze nie posiada identyfikatora skutkuje to upomnieniem wychowawcy klasy. Każdy następny brak 

obowiązującego identyfikatora skutkuje kolejno naganą wychowawcy, a w dalszej kolejności naganą dyrektora szkoły. 

8. Fakt zagubienia lub zniszczenia identyfikatora uczeń niezwłocznie zgłasza wychowawcy, który wnioskuje do kancelarii 

młodzieżowej o zakup nowego identyfikatora. (Koszty zakupu ponosi uczeń). W tym czasie uczeń korzysta z identyfikatora 

zastępczego, wydanego przez kancelarię młodzieżową. 

9. Brak identyfikatora u nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rozliczany jest przez dyrekcję szkoły. Zniszczony lub 

zagubiony identyfikator każda osoba odtwarza na swój koszt. 

10. Wdrożenie obowiązku noszenia identyfikatorów następuje z dniem 16 stycznia 2012 r., natomiast w odniesieniu do słuchaczy 

gimnazjum dla dorosłych z dniem 19 stycznia 2012 r. 

 
3. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane dla niego zgodnie z planem. 
4. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia szkolne. 
5. W czasie zajęć szkolnych uczeń nie może bez zgody dyrekcji opuszczać terenu szkoły. 
6. Przebywanie uczniów w szkole poza godzinami zajęć wymaga zgody wychowawcy i poinformowania dyrekcji. 
7. Uczniowie zwolnieni z zajęć lub nie uczestniczący w zajęciach z powodów usprawiedliwionych powinni przebywać w bibliotece 

szkolnej, czytelni lub w świetlicy.  
8. Uczeń przebywający na zwolnieniu chorobowym nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach szkolnych ani przystępować do 

egzaminów i zaliczeń 

9. Uczeń ma obowiązek posiadania i noszenia przy sobie zeszytu kontaktów z rodzicami. 
10. Za zgodą dyrektora w szkole mogą odbywać się próby szkolnych zespołów artystycznych i treningi grup sportowych.  
11. Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w pomieszczeniach zaplecza technicznego szkoły. 
12. Telefony komórkowe podczas zajęć lekcyjnych muszą być wyłączone i schowane. 
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13. Osoby postronne mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie za zgodą dyrektora. 
14. Uczeń uczestniczący w imprezie szkolnej z osoba towarzyszącą bierze odpowiedzialność za zachowanie zaproszonej osoby. 
 

Obowiązkowy strój szkolny 
 

1. Uczeń ma obowiązek noszenia w szkole stroju uczniowskiego. Rozróżniane są 3 typy strojów szkolnych: 
a)  galowy – dozwolone kolory: biel, granat, czerń, 
b)  codzienny -  dowolny czysty, schludny, o stonowanej kolorystyce i nieuwłaczający niczyjej godności ubiór, 
c) strój sportowy - koszulka, spodenki gimnastyczne, dres, obuwie sportowe 

 
Zwolnienia z lekcji i usprawiedliwianie nieobecności 

 

 Podstawowym obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczęszczanie na zajęcia szkolne. Uczeń przebywający na zajęciach szkolnych 
znajduje się pod opieką nauczyciela lub wychowawcy.  

 Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dopilnowania swojego dziecka, aby realizowało obowiązek szkolny zgodnie z przepisami 
prawa.  

 Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zatroszczyć się, w porozumieniu z wychowawcą, o uzupełnienie i nadrobienie zaległości w nauce 
wynikających  z nieobecności dziecka w szkole.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Zasady usprawiedliwień  
 

1. Na początku roku szkolnego uczeń zakłada zeszyt usprawiedliwień, w którym na pierwszej stronie znajdują się: imię i nazwisko ucznia, klasa, rok 

szkolny, pieczątka szkoły, podpisy rodziców i wychowawcy, telefoniczny kontakt do domu i rodziców. Każda strona zeszytu otrzymuje kolejny numer. 
W przypadku zgubienia zeszytu usprawiedliwień, należy założyć nowy i przedstawić do podpisu wychowawcy.  

2. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia: 
a) powyżej 15 min. od rozpoczęcia pierwszej lekcji (do 15 min – spóźnienie) 

b) powyżej 5 min od rozpoczęcia każdej kolejnej lekcji (do 5 min – spóźnienie) 
3. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia jest wychowawca klasy.  
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4. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność na podstawie pisemnej informacji od rodzica (opiekuna prawnego), zwolnienia lekarskiego, pisemnej 

informacji od dyrekcji. W dzienniku umieszcza wpis „U” - usprawiedliwione lub „D” –  jeżeli uczeń został oddelegowany na inne zajęcia (pisemna 

informacja potwierdzona przez dyrekcję dostarczona najpóźniej w dniu oddelegowania). Godzin „D” nie wlicza się do nieobecności w szkole. 
5. Rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie              w formie pisemnej. Za indywidualną, pisemną zgodą 

rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą usprawiedliwiać swoje nieobecności sami.  

6. Usprawiedliwienie winno zawierać: datę usprawiedliwionej nieobecności, wymiar                      (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na 

części zajęć), przyczynę, wyraźny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie  

7. W przypadku losowej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany zaraz po powrocie do szkoły dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy. 

Najpóźniej powinien to zrobić na najbliższej lekcji wychowawczej. 

8. Jeżeli uczeń wie, że z określonych powodów nie będzie mógł przyjść do szkoły                              w określonym dniu lub dniach, informuje 

wychowawcę i dostarcza usprawiedliwienie przed zaistniałym zdarzeniem. 

9. W przypadku, gdy uczeń przebywa w szpitalu lub sanatorium rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy pisemnie lub telefonicznie 

najpóźniej do 3 dnia nieobecności dziecka w szkole, a po powrocie dziecka usprawiedliwić pisemnie. 

10. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności na pojedynczych godzinach w środku zajęć.  

 

Zasady zwolnień  

1. Z lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:  
 wychowawca klasy po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica , 
 dyrektor lub wicedyrektor (wpis w dzienniku) 
 za zgodą Dyrektora Szkoły - nauczyciel - opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie 

zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp. (informacja pisemna w dzienniku) 
 za zgodą Dyrektora Szkoły – pedagog szkolny z powodu nieobecności wychowawcy klasy, po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica 

(prawnego opiekuna) – wpis  w dzienniku. 
 

2. Nauczyciel zwalniający ucznia na zawody sportowe ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach. 
Rodzic (prawny opiekun) musi potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych dziecka do udziału w tych zawodach . 
 

3.  Zwolnienia dokonywane przez nauczyciela w celu zaangażowania ucznia w pracę samorządu lub inne, dozwolone są w wyjątkowych sytuacjach (nie 
częściej niż 2 razy w miesiącu). Uczeń powinien w godzinach określonych planem lekcji brać udział w zajęciach edukacyjnych, gdyż nauka jest jego 
prawem a zarazem obowiązkiem. 
 

4. Zwolnienie ucznia chorego (niepełnoletniego) z zajęć lekcyjnych w danym dniu następuje na podstawie informacji o stanie zdrowia ucznia. Decyzję o 
zwolnieniu ucznia podejmuje rodzic (opiekun prawny). Szkoła ma obowiązek poinformować rodzica telefonicznie o stanie zdrowia dziecka. Osoba 
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kontaktująca się z rodzicem (opiekunem prawnym) w dokumentacji (dziennik) zapisuje informację o przebiegu rozmowy: imię i nazwisko opiekuna, 
numer telefonu, godzinę połączenia. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. Do czasu przybycia rodzica uczeń 
pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga, dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej przez dyrektora. W przypadku niemożności skontaktowania się z 
rodzicem (opiekunem prawnym) lub, kiedy rodzic odmawia odbioru ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły (na zajęciach lekcyjnych lub w gabinecie 
pielęgniarskim) do ukończenia zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.  
 

5. Zwolnienie z ostatniej lekcji jest możliwe do 15 min (powyżej – nieobecność, którą usprawiedliwia wychowawca). Uczeń dostarcza pisemne 
zwolnienie nauczycielowi danego przedmiotu, który zobowiązany jest je zachować. Stałe zwolnienia uczniów, także do 15 min                    z ważnych 
przyczyn (dojazdy) wychowawca wkleja lub wpisuje do dziennika. 
 

6. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane 
zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły. 
 

7. Zwolnienie z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym wystawia dyrektor na wniosek rodziców potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Uczeń ma 
obowiązek być na lekcji lub w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję. Dyrektor może także zwolnić ucznia z obowiązku obecności na w-f jeżeli są 
pierwsze lub ostanie lekcje w planie. Wtedy nauczyciel prowadzący nie wpisuje mu nieobecności – stan klasy pomniejsza się o ucznia 
zwolnionego. 

8. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ma obowiązek przebywać w szkole w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję. Dyrektor może zwolnić  
z obowiązku obecności j.w pkt 7. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Bezpieczeństwo zdrowia i mienia uczniów i szkoły 

 
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP  a w szczególności: 

 Obowiązuje przestrzeganie wszystkich regulaminów BHP, 

  Nie wolno  bez zgody opiekuna uruchamiać i używać żadnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 

 Uczeń, który był świadkiem wypadku na terenie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły, 

 W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji uczeń ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę innego 
nauczyciela lub pracowników sekretariatu, 
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 Uczniów obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem, posiadania przedmiotów niebezpiecznych mogących 
zagrażać zdrowiu i życiu innych, 

 Uczeń ma obowiązek zgłaszania do sekretariatu szkoły dostrzeżonych na terenie szkoły zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
2. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły cennych przedmiotów i dużych kwot pieniędzy. Jeśli zaistnieje taka konieczność 

uczeń powinien zdeponować je za pokwitowaniem w sekretariacie. 
3.  Uczeń powinien dbać o rzeczy przynoszone do szkoły i nie pozostawiać ich bez opieki. 
4. Bez zgody dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej uczniom nie wolno wynosić poza teren szkoły żadnego przedmiotu 

będącego własnością szkoły. 
5. Uczeń kończący szkołę ma obowiązek zwrócić wszystkie pomoce naukowe i inne przedmioty (w tym książki) wypożyczone 

ze szkoły najpóźniej do dnia wyznaczonego przez szkołę. Potwierdzeniem tego jest karta obiegowa składana przez ucznia 
wychowawcy klasy. 

6. Palenie tytoniu, wnoszenie na teren szkoły, spożywanie alkoholu i stosowanie środków odurzających lub bycie pod ich 
wpływem jest surowo zakazane. Zakaz palenia tytoniu, posiadania lub używania alkoholu i środków odurzających 
obowiązuje także na wycieczkach szkolnych i wszelkich formach zajęć szkolnych 

 


