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1. Program pedagogizacji rodziców-„Rodzice klas I partnerami 
szkoły”. 
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„ R O D Z I C E  K L A S  I  P A R T N E R A M I  S Z K O Ł Y ” .  
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II. Wstęp-charakterystyka programu 
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VI. Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

4  

 

 

Metryka. 

 

Program pedagogizacji rodziców „R O D Z I C E  K L A S  I  P A R T N E R A M I  

S Z K O Ł Y ”  został opracowany z myślą o pierwszoklasistach naszej szkoły i ich 

rodzicach. 

Dotyczy problemu adaptacji dzieci i ich rodziców do warunków szkolnych,  

do odpowiedzialnego pełnienia roli rodzica. Programem będą obejmowani rodzice i ich 

dzieci – pierwszoklasiści w okresie od czerwca poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko rozpocznie naukę w naszej szkole, do końca klasy pierwszej.  

Autorem programu jest pedagog szkolny, który posiada przygotowanie w zakresie 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, wychowania do życia  

w rodzinie. 
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Wstęp-charakterystyka programu. 

 

Inspiracją do powstania programu była świadomość wagi zagadnienia – współpracy  

z rodzicami, jako niezwykle ważnego czynnika warunkującego wysoką, jakość pracy szkoły. 

Program umożliwia rodzicom wyrażenie swoich oczekiwań wobec szkoły i wychowawcy 

oraz zachęca do podejmowania działań na rzecz szkoły ich dziecka. 

 Rodzice są mniej lub bardziej świadomi swych intencji, zamiarów, celów  

w oddziaływaniu na dziecko. Dlatego widziałam potrzebę podjęcia działań, które pozwolą 

rodzicom bardziej świadomie, aniżeli mniej, realizować swe zadania rodzicielskie. 

 Z racji wzajemnych związków interakcje wychowawcze w rodzinie są nasycone 

wzajemnymi emocjami. W rodzinie kształtują się wewnętrzne rytuały, oceny, przekonania, 

nawyki i sposoby reagowania. Rodzina poddana jest także zewnętrznym obowiązkom, które 

powinna realizować. Do nich należy – istotny dla nas – obowiązek nauki szkolnej, 

angażujący zarówno dzieci, jak i rodziców. 

Prowadząc prelekcje dla rodziców kilka lat temu zauważyłam, że niektórzy rodzice  

z ogromnym zaangażowaniem notują moje słowa. W rozmowach z rodzicami widziałam, jak 

silnie przeżywają oni jakiekolwiek informacje o swoich dzieciach udzielane przeze mnie lub 

wychowawcę.  

Przekroczenie progu szkoły przez dziecko, jest dla wielu rodziców swoistą formą 

sprawdzianu życia- jak przygotowaliśmy nasze dziecko, jak je wychowaliśmy, czy 

zrobiliśmy wszystko, aby sobie poradziło, jak wypadnie na tle grupy – a ocenę tego 

sprawdzianu widzą w ocenie wystawianej dziecku przez nauczyciela, innych pracowników 

szkoły, nieważnie czy będzie to ocena opisowa, czy wystawiona cyfrą. 

Jest to rodzaj sprawdzianu społecznego, jakim jestem rodzicem? 

Pragnienie, by dzieci dobrze się uczyły powoduje, że oceny niejednokrotnie stają się 

jedynymi miernikami wartości dziecka i jednocześnie mogą wpływać na zaburzenia obrazu 

rodzica, uruchomić może się także mechanizm obronny powodujący negatywne 

postrzeganie w tym procesie szkoły. 

W tym kontekście istotne jest dostrzeżenie w dziecku innych jego możliwości, mocnych 

stron, a także zaakceptowanie ewentualnych trudności, czy niedojrzałości oraz zainicjowanie 

spostrzegania nauczyciela, jako osoby wspierającej, chcącej zawsze pomóc dziecku, 

dostrzegającej jego dobro. 
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Zdarza się, że rodzice całą swoją uwagę skupiają na rozwoju umysłowym dziecka, uznając 

tę sferę za najważniejszą w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej. Tymczasem okazuje 

się, że umiejętność czytania, liczenia, znajomość literek to stanowczo za mało, by maluch 

dobrze się czuł w środowisku szkolnym.  

Troska rodziców powinna objąć wszechstronne przygotowanie siedmiolatka, a przede 

wszystkim zapewnić mu ogromne poczucie bezpieczeństwa, polegające na poczuciu bycia 

kochanym bez względu na osiągane prze niego wyniki. 

Poprzez realizowany program chciałabym, aby rodzice poznali myśl J. Korczaka: 

 ” Mów dziecku, że jest dobre, ze może, że potrafi...”  

oraz zasadę: „Kochając wymagaj – wymagając kochaj”. 
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Cele edukacyjne. 

 

1. Poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły- zachęcenie rodziców do zachowań 

umożliwiającym im wpływ na działania podejmowane przez szkołę. 

2.  Poznanie i zrozumienie przez rodzica potrzeb ucznia klasy pierwszej. 

3.  Poszerzenie wiedzy rodziców na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole. 

4. Nakreślenie rodzicom psychologicznej sylwetki dziecka siedmioletniego – wiek 

dziecka a etapy rozwoju. 

5. Ukazanie znaczenia wzajemnej komunikacji, zwrócenie uwagi na komunikaty 

typu ”ja”, ocenianie zachowania, a nie dziecka, charakterystyka kultury 

nastawionej na wychwytywanie „złych” zachowań, rywalizację i porównywanie 

negatywne. 

6. Zintegrowanie nauczyciela, uczniów i rodziców – zapoznanie z innym sposobem 

zorganizowania spotkania klasowego, zachęcenie do częstych kontaktów  

z wychowawcą, konsultacji u pedagoga szkolnego. 
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Treści programowe. 

 

1. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami przez przyszłych wychowawców ich dzieci 

przed rozpoczęciem roku szkolnego, w czerwcu roku szkolnego 

poprzedzającego. 

2. Przeprowadzenie wśród rodziców przyszłych pierwszoklasistów ankiety „Moje 

oczekiwania wobec szkoły” (załącznik nr 1) 

3. List do rodziców ucznia klasy pierwszej: „Potrzeby ucznia klasy pierwszej”; 

zajęcia integracyjne dla dzieci pedagoga szkolnego. (załączniki nr 2, 4) 

4. Prelekcja pedagoga szkolnego na zebraniu z rodzicami: 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, 

 nakreślenie rodzicom psychologicznej sylwetki dziecka siedmioletniego –

wiek dziecka a etapy rozwoju 

 ukazanie znaczenia wzajemnej komunikacji, zwrócenie uwagi na 

komunikaty typu ”ja”, ocenianie zachowania, a nie dziecka, 

charakterystyka kultury nastawionej na wychwytywanie „złych” 

zachowań, rywalizację i porównywanie negatywne. 

5. Spotkanie integracyjne rodziców, uczniów i wychowawcy oraz pedagoga 

szkolnego ”Czar zabawy”. (załącznik nr 3) 

6. Bieżące kontakty, spotkania, rozmowy, konsultacje. 
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Załącznik nr 1 

 

  Ankieta dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej  klasie szkoły 

podstawowej 

  

  Oczekiwania Rodziców   

      

  Drodzy Państwo,   

  Bardzo się cieszę, że wybraliście Państwo naszą szkołę dla swojego dziecka. 

Zarówno ja, jak i moi nauczyciele zdajemy sobie sprawę jak wielkim przeżyciem i dla 

dziecka i dla rodziców jest rozpoczęcie nauki w szkole. Zrobimy wszystko, aby było to 

przeżycie radosne i jak najbardziej warte wspomnień. Dlatego chcemy poznać 

Państwa dziecko, jego upodobania i potrzeby oraz oczekiwania Państwa w stosunku 

do naszej szkoły. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety i zapewniam, że w miarę 

możliwości postaramy się uwzględnić Państwa uwagi. 

  

           

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 

w Jaworznie 
  

 

I.   INFORMACJE O DZIECKU   

  

Imię i nazwisko                                               

Data urodzenia   Miejsce urodzenia     

ADRES 

Ulica   Nr   m   Kod 

pocztowy 

             

Miejscowość    Telefon     

Gmina/Powiat   /   Telefax     

Województwo        E-mail     

    
                                          

 1. Uzdolnienia, zainteresowania, dotychczasowa 

nauka 

 

Proszę wskazać znakiem X stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko 

Posiada zdolności   

W jakiej 

dziedzinie?  

  

  

Bardzo interesuje 

się: 
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Potrafi dobrze:  

 Proszę wskazać znakiem X wybrane odpowiedzi 

 rysować   

      śpiewać   

      tańczyć   

      grać na instrumencie   

Jakim?   

  
   

2. Pozostałe informacje o dziecku  

Prosimy o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne 

  

  

  

3. Tradycje rodzinne  

W naszej szkole każde dziecko obchodzi swoje święto. Mogą to być imieniny, urodziny, lub dowolne inne święto.  

Kiedy Państwa dziecko obchodzi swoje święto?   
   

  

 

 

 

 

Nasze dziecko: X 

Proszę wskazać znakiem X wybrane odpowiedzi 

      chodziło do zerówki   

      biegle czyta    

      potrafi czytać, ale powoli   

      składa pojedyncze słowa   

      nie potrafi czytać   

      liczy    

      nie umie liczyć   
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II.   Oczekiwania rodziców 
TAK NIE 

Proszę wskazać znakiem X wybraną odpowiedź 

 1.    Czy dziecko Państwa będzie korzystało ze stołówki?     

 2.    Czy dziecko Państwa będzie chodziło do świetlicy?     
    

3. Jak często Państwa zdaniem 

powinny odbywać się wywiadówki w 

szkole? 

X 

Proszę wskazać znakiem X wybraną odpowiedź 

      raz na dwa 

miesiące 

  

      dwa razy w 

semestrze 

  

      raz w semestrze   

inne propozycje:   

 4. Z jakich zajęć dodatkowych będzie 

korzystało Państwa dziecko? 
X 

Proszę wskazać znakiem X wybraną odpowiedź 

a)      Religia   

b)      Gimnastyka 

korekcyjna 

  

c)            Inne zajęcia:   

      Jakie?   

   

  

  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Ankieta zaczerpnięta z poradnika pod tytułem "Rodzice w szkole" dla dyrektorów szkół, nauczycieli i 

rodziców autorstwa Ireny Dzierzgowskiej; Wydawnictwa CODN, Warszawa 1999 
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Załącznik nr 2 

Jaworzno, …………………. 

 

 

 

 
Drodzy Rodzice! 

 

 Już chodzę do szkoły! Bardzo pragnę nauczyć się czytać i pisać, bo chcę się 

dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. 

 Bardzo Was proszę przygotujcie mi jakiś mały kącik w Naszym domu, który by 

należał wyłącznie do mnie. To będzie moje własne miejsce pracy. Pragnę w nim mieć 

własny stół czy biurko, gdzie będzie można odrabiać zadane lekcje. 

 Może na początku nie potrafię tak dobrze wszystkiego poukładać w swoim kąciku, 

bo wiele nowego dzieje się teraz w moim życiu, jestem teraz prawdziwym uczniem. Jeżeli 

jednak mi pomożecie, przyrzekam, że na moim stole i w kąciku będzie wzorowy porządek. 

Bardzo przydałoby się miejsce na mój tornister i jakaś półeczka blisko stołu, na której 

można by ustawić książki i zeszyty. 

 Bardzo Was również proszę o miejsce na wieszaku w przedpokoju, gdzie można by 

było powiesić mój woreczek na buty, żeby zawsze o nich pamiętać przy wychodzeniu do 

szkoły. 

 W czasie odrabiania lekcji w moim kąciku, proszę Was, wyłączcie telewizor i radio. 

Gdy w domu będzie cicho i spokojnie, szybciej odrobię lekcje i wtedy dłużej sobie 

porozmawiamy lub pobawimy się razem. 

 Opowiem Wam o wszystkim, co ciekawego się zdarzyło, pokażę moje rysunki. 

Pochwalcie mnie, gdy trzeba lub doradźcie jak mam się poprawić, gdy wyjdzie mi coś nie 

tak jak powinno.  

Ponieważ nie znam się jeszcze zbyt dobrze na zegarku, przypomnijcie mi, kiedy 

mam odrabiać lekcje, bo może się zdarzyć, że zapomnę. 

Jeśli możecie usiądźcie przy mnie troszeczkę, gdy będę odrabiać lekcje, tak bardzo 

potrzebna mi jest Wasza obecność. Boję się, że na początku mogę mieć jakieś trudności. Nie 

gniewajcie się na mnie, gdy czegoś nie potrafię. Nie krzyczcie na mnie, bo wtedy już 

naprawdę niczego nie zrozumiem. 

Zawsze przed wyjściem do szkoły sprawdźcie mój tornister czy coś, co jest mi 

bardzo potrzebne, nie zostało przeze mnie zapomniane. 

Przychodźcie do mojej Pani, żeby o mnie porozmawiać. Moja Pani pomoże mi 

wyrosnąć na dobrego, mądrego człowieka. 

Kochajcie mnie zawsze i przede wszystkim starajcie się mnie zrozumieć, a będę 

zawsze Waszą pociechą. 

 

 

Wasze kochające Was z całego serca 
 Dziecko 

 

 

P. S. 

Jeśli już wszystko, o co proszę Was w tym liście-dzięki Waszej pracy i miłości-

daliście mi, chcę Wam teraz bardzo gorąco za to wszystko podziękować. 

Dziękuję Wam Moi Rodzice! 
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Załącznik nr 3 

 

Plan spotkania integracyjnego rodziców, uczniów i wychowawcy oraz pedagoga 

szkolnego ”Czar zabawy” – 2h. 

 

Cele spotkania: 

 zintegrowanie wychowawcy, uczniów i rodziców 

 poznanie i zrozumienie przez rodziców roli ucznia i rodzica we współczesnej 

szkole 

 ukazanie znaczenia wzajemnej komunikacji 

 zapoznanie z innym sposobem organizowania spotkania klasowego 

 

Spotkanie najlepiej zorganizować w dzień wolny od pracy, dobrym terminem wydaje się 

być sobota, godziny przedpołudniowe. Na wcześniejszym zebraniu z rodzicami 

wychowawca lub pedagog zaprasza rodziców wraz z dziećmi na spotkanie i podaje 

dokładny jego termin. Później przy wejściu do szkoły warto, aby pojawił się plakat 

informujący o spotkaniu. 

W dniu spotkania wychowawca i pedagog szkolny dekorują salę wesołymi elementami, 

przygotowują „okrągły” stół i mały poczęstunek (o ile to możliwe wychowawca lub 

pedagog pieką ciasto) oraz napoje. Wychowawca może przygotować dla każdego 

uczestnika spotkania jakąś niespodziankę (papierowy medal, kolorowe piórko, dyplom, 

na którym odciśnie dłoń dziecko i rodzic, itp.), pamiątkę ze spotkania. 

Potrzebne pomoce: szary papier, pisaki, kredki, woreczki, kółka hula-hop, piosenka na 

CD „Kubuś Puchatek” lub jakiś inny pląs, chustki lub szaliki, kartki białe, masa 

mocująca, płyta Arki Noego „Kocham moją mamę”. 

 

1. Plan spotkania: 

2. Powitanie rodziców i uczniów. W trakcie, gdy schodzą się rodzice i dzieci 

proponujemy napoje ciepłe lub zimne.  

3. Po powitaniu, gdy są już wszyscy, minęła umówiona godzina spotkania 

zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnego kręgu i pląsu z „Kubusiem 

Puchatkiem”. Pląs może być inny, ważne, aby była to zabawa ruchowa, aby 

zachęcić do udziału aktywnego w niej wszystkich uczestników spotkania. 
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4. Później wszyscy siadamy do stołu, prowadzący podaje uczestnikom informacje, 

co teraz będzie się działo, omawiając kolejne działania.  

Ćwiczenie: „Zgadnij, co lubię robić”.  

Dzieci z pomocą rodzica lub same odrysowują swoją dłoń na kartce papieru, 

kartkę z odrysowaną dłonią zostawiają rodzicowi. Następnie dzieci przesiadają 

się do wolnych ławeczek, gdzie ich zadaniem jest przedstawienie w postaci 

rysunku, tego, co najbardziej lubią robić. Zdaniem rodzica jest napisanie na 

kartce z odrysowaną dłonią dziecka, tego, co ich zdaniem dziecko narysuje, tego, 

co pojawi się na jego rysunku, jako ulubiona forma aktywności.  

Podczas tego ćwiczenia rodzice mogą się częstować ciastem. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia pedagog szkolny w rozmowie z rodzicami 

omawia zagadnienie sprawności manualnej, lateralizacji, sposoby ćwiczeń.  

Po zakończeniu rysunków, dzieci podchodzą do rodziców i porównują zgodność 

wyborów ulubionej formy aktywności. Chętni dzielą się odczuciami na forum 

grupy. Krótkie omówienie ćwiczenia pod katem wzajemnego poznania  

i komunikacji. 

Ćwiczenie: Taniec wokół krzeseł. 

Uczestnicy spotkania przechodzą na korytarz, gdzie są przygotowane w kręgu 

krzesła, o jedno mniej, niż uczestników. Przy muzyce (np. „Rysunek mamy”, „Ta 

piosenka jest dla mamy” Arki Noego) jeden z rodziców wraz z dzieckiem 

spacerują wokół krzeseł. Po wyłączeniu muzyki, – kto szybciej – siadają na 

krzesłach. Osoba, dla której zabrakło miejsca odpada. Po każdym wyłączeniu 

muzyki, odnosimy na bok jedno krzesło. Odpadają kolejno osoby, zwycięzcę 

nagradzamy brawami. Omówienie ćwiczenia, zwrócenie uwagi na element 

rywalizacji i opiekuńczości oraz na fakt, że muzyka jest ważną rzeczą w życiu 

dziecka. 

Ćwiczenie: ”Narysuj mnie – słuchaj mówię, mów –  słucham” 

Zajęcia nadal na korytarzu. Rodzic w parze z dzieckiem siada przy kartonie 

szarego papieru. Każda para ma pisak i chustkę, szalik. Prowadzący zawiązuje 

rodzicowi oczy chustką, zadaniem rodzica jest narysowanie dziecka, zadaniem 

dziecka jest takie instruowanie rodzica, by rysunek był jak najbardziej udany.  

Należy zwrócić uwagę, by instrukcja byłą podawana tylko w sposób werbalny, 

nie wolno pomagać rękami. Po zakończeniu ćwiczenia robimy wystawę prac 

(przyda się masa klejąca), nagradzamy je brawami, później omówienie – jak  
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było – czy łatwo, trudno, jak rodzice czuli się poddając się słowom dziecka, 

robiąc to, co każe dziecko, czy faktycznie to robili, jak czują się dzieci, czy łatwo 

komuś wydawać polecenia, jak czuły się, gdy widziały, że ich instrukcje są źle 

rozumiane, czy łatwo było powiedzieć je inaczej; była to taka chwilowa zmiana 

ról rodzica i dziecka, w wydawaniu poleceń i słuchaniu ich. Po zakończeniu 

spotkania każdy dostaje w prezencie do domu własny rysunek. 

Ćwiczenie: Sport to zdrowie, ćwiczmy razem. 

Zajęcia nadal na korytarzu. Uczestników dzielimy na dwie grupy. Ćwiczenie 

polega na przejściu dziecka i rodzica (jedno za drugim, rodzic asekuruje dziecko) 

po ławeczce, następnie dziecko ma rzucić woreczkiem, tak, by trafić do 

położonego na podłodze kółka hula-hop. Ćwiczenie ma formę zawodów między 

grupami. Liczy się szybkość, celność oraz bezpieczeństwo. 

Omówienie ćwiczenia – warto uprawiać sporty razem? 

Ćwiczenie: Czy łatwo jest się uczyć? 

 Ćwiczenie dla rodziców. Dzieci częstują się ciastem i napojami, dopingują 

rodziców. 

Rodzice dobierają się w pary. Prowadzący prezentuje rodzicom znaki graficzne 

odpowiadające określonej cyfrze, rodzice muszą je zapamiętać, nie wolno ich 

zapisywać. Następnie, każda para dostaje zaszyfrowaną liczbę i musi ją 

„przetłumaczyć”, poprawnie stosując zapamiętane znaki. Rodzice nagradzani są 

brawami. 

Omówienie ćwiczenia – czy łatwo jest się uczyć, jak to jest znowu się uczyć, 

empatia wobec trudności, których może podczas nauki doznawać dziecko. 

Na zakończenie dzieci prezentują się rodzicom w wybranej przez wychowawcę 

krótkiej formie, wspólnie, np. w piosence (klasa I „Piosenka zwierząt”). 

Spotkanie kończymy, tak, jak rozpoczęliśmy, pląsem z Kubusiem Puchatkiem.  

Żegnamy rodziców i dzieci, dziękując za przyjście. Jeżeli mamy przygotowaną 

niespodziankę, wręczamy ją na pożegnanie. 
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Załącznik nr 4 

Przykładowy scenariusz zajęć integracyjnych przeprowadzanych przez pedagoga 

szkolnego w klasie 1-2-3h. 

Spotkania z klasą 1 – „ Poznajmy się bliżej „(przedstawmy się, porozmawiajmy o sobie, 

bawmy się razem, rozwijajmy się, twórczo spędzajmy czas). 

 
I spotkanie 

 
1. Wyjaśnienie celu spotkań, określenie zasad i norm obowiązujących na 

spotkaniach, przybliżenie treści spotkań. Możliwe spisanie kontraktu, prostego  

w słowach lub za pomocą piktogramów, np. „kanapeczki do teczki”, „ręka  

w górze, cisza w dole”, itp. Podpisanie kontraktu następuje poprzez odciśnięcie 

palca zanurzonego w farbie. 

2. Przedstawienie siebie, imię i pokazanie gestem ulubionej czynności. 

3. Dokończenie zdania:, „Gdy w wakacje myślałem o szkole, to myślałem o..........” 

Rundka. 

4. „Wszyscy, którzy.................(np. lubią lody, mają psa, itp.) - wstają, popatrzenie 

na siebie, zaobserwowanie czy są w grupie osoby o zbliżonych cechach, 

zainteresowaniach podobnych do moich. 

5. Obraz naszej klasy –  nasze dłonie. Na kolorowym, dużym arkuszu papieru dzieci 

i wychowawca odrysowują swoją dłoń, powstaje kolorowy obraz klasy, który 

zawieszamy na gazetce klasowej. Omówienie ćwiczenia. Uświadomienie sobie, 

że stanowimy klasę, grupę. 

6. Nauka pląsu „Deszcze niespokojne”. 

 

Pląs – zabawa słowno-muzyczna. 

 

II spotkanie 

 

1. „Jestem kolorem............................”, w jakim dzisiaj jesteś nastroju, jak się 

czujesz? Określ kolorem. Rundka. 

2. Imiona w kręgu, każdy przedstawia najpierw siedzących przed nim w kręgu,  

a potem dopiero na końcu, mówi swoje imię. 

3. Łączenie się w grupki, mieszanie klasy w różnorodne grupy; dzieci chodzą na 

sygnał prowadzącego łączą się w grupy zgodne ilościowo z liczbą wypowiadaną 

przez niego. 

4. Nauka pląsu „ Do przodu prawą nogę daj”‘, pląsu „Stonoga”. 
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Po każdym ćwiczeniu następuje omówienie. 

 

Zadanie: Dowiedz się od rodziców, kto nadał ci Twoje imię, dlaczego akurat to imię, czy 

masz drugie imię? 

 

III spotkanie 

 

 

1. Co cię miłego spotkało w tym tygodniu? Rundka. 

2. Reporter. Dzieci dobierają się w pary.  Każdy jest reporterem i ma za zadanie 

przedstawić kolegę (koleżankę) z pary, (jakie ma imiona, kto je nadał, dlaczego, 

czy je lubi, jak lubi, żeby do niego mówić), potrzebny rekwizyt - mikrofon. 

Omówienie. 

3. Nauka pląsu „Wyścigi konne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy ewaluacji. 
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 obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców 

 ankieta dla rodziców (załącznik nr 5) 

 rozmowy z uczniami, rodzicami  

 analiza dokumentów klasowych i szkolnych 

 analiza wytworów pracy uczniów i rodziców 

 

Osoby odpowiedzialne za ewaluację programu: pedagog szkolny, wychowawcy klas. 
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Załącznik nr 5 

 

Ankieta anonimowa dla rodziców. 

 

Drodzy Państwo! 

Mija już prawie rok odkąd Państwa dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole. Zdajemy 

sobie sprawę jak wielkim przeżyciem i dla dziecka i dla Państwa-rodziców były te 

miesiące.  

Chcielibyśmy się dowiedzieć jak Państwo pamiętają ten rok szkolny, czy było to 

przeżycie radosne i warte wspomnień, czy towarzyszyły mu inne odczucia.  

Dlatego chcemy poznać Państwa opinię dotyczącą niektórych aspektów pracy 

szkoły. 

 Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i zapewniamy, że w miarę możliwości 

postaramy się uwzględnić Państwa uwagi. 

Proszę podkreślić wybraną przez siebie odpowiedź. 

 

1. Czy uważa Pan(i), że wartościowe było spotkanie przyszłych wychowawców  

z Państwem dnia ………………….? 

a. tak 

b. raczej tak 

c. nie 

d. raczej nie 

e. nie wiem 

f. nie pamiętam 

 

2. Czy wypełniała Pan(i) ankietę na spotkaniu, dotyczącą poznania Państwa 

oczekiwań, jako rodziców wobec szkoły ( informacje o dziecku, oczekiwania 

rodziców)? 

 

a. tak 

b. nie 

c. nie wiem 

d. nie pamiętam 
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3. Czy w trakcie roku szkolnego czuł(a) się Pan(i) zachęcana do podejmowania     

działań mających wpływ na pracę szkoły? 

a. tak 

b. raczej tak 

c. nie 

d. raczej nie 

e. nie wiem 

f. nie pamiętam 

 

4. W jakim stopniu przybliżona została Pani, Panu wiedza o pomocy 

pedagogicznej w szkole, o potrzebach dziecka siedmioletniego? 

Proszę zaznaczyć na skali (otoczyć kółkiem), przy czym 1 oznacza w małym, 5 

w dużym. 

 

1                     2                      3                            4                        5 

małym                                                                                     dużym 

 

 

5. Czy otrzymał(a) Pan(i) list od swojego dziecka dotyczący potrzeb ucznia klasy 

pierwszej, pomógł on Pani, Panu zrozumieć i poznać potrzeby swojego 

dziecka? 

a. tak 

b. nie 

c. nie wiem 

d. nie pamiętam 

 

6. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w zebraniu rodziców z prelekcją pedagoga szkolnego 

związaną z tematem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

znaczenia wzajemnej komunikacji, oceniania zachowania, a nie dziecka? 

a. tak 

b. nie 

c. nie wiem 

d. nie pamiętam 
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7.  Jak ocenia Pan(i) spotkanie integracyjne „Czar zabawy” rodziców, dzieci,    

     wychowawcy i pedagoga dnia………………..? 

Proszę zaznaczyć na skali, przy czym 1 oznacza źle, 5 bardzo dobrze. 

 

1                     2                        3                          4                        5 

źle                                                                                    bardzo dobrze 

 

-Nie uczestniczyłam w spotkaniu. 

-Chciałam uczestniczyć w spotkaniu, ale z różnych przyczyn nie mogłam. 

 

8.  Czy Pani, Pana zdaniem warto kontynuować ten rodzaj spotkań? 

a.  tak 

b. raczej tak 

c. nie 

d. raczej nie 

e. nie wiem 

 

9. Jak ocenia Pan(i) współpracę z wychowawcą Państwa dziecka? 

        Proszę zaznaczyć na skali, przy czym 1 oznacza źle, 5 bardzo dobrze. 

 

1                     2                        3                          4                        5 

źle                                                                                    bardzo dobrze 

 

 10. Proszę dokończyć zdania: 

„Z tego roku szkolnego najbardziej pamiętam..................................................................... 

.............................................................................................................................................” 

„Gdy myślę o klasie mojego dziecka to..............................................................................” 

 

11. Moje uwagi związane z pracą szkoły: 
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2. Procedura reagowania na sytuacje przemocy w Szkole 
 Podstawowej nr 20  w Jaworznie. 

 

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na każdą zauważoną przez 

siebie lub zgłoszoną mu sytuację przemocy wśród uczniów. 

Etapy reagowania: 

1. Interwencja w celu zakończenia sytuacji przemocy.  

2. Oddzielenie sprawcy od ofiary.  

3. Udzielenie wsparcia emocjonalnego, otoczenie szczególną opieką ofiary. 

4.  Zgłoszenie sytuacji (szczególnie sytuacji przemocy fizycznej) dyrektorowi 

szkoły. 

5.  Poinformowanie telefoniczne o sytuacji (szczególnie sytuacji przemocy 

fizycznej) rodziców uczniów uczestniczących w niej. 

6. W zależności od potrzeb udzielenie pomocy medycznej (zaprowadzenie lub 

wezwanie pielęgniarki szkolnej), w przypadku jej nieobecności nauczyciela 

przeszkolonego lub wezwanie pogotowia. 

7. Udzielenie pomocy pedagoga szkolnego.. 

8.  Rozmowy indywidualne ze sprawcą, ofiarą, świadkami zdarzenia prowadzone 

przez wychowawcę, w zależności od różnych czynników prowadzone mogą być  

w obecności pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, inspektora ds. nieletnich. 

9.  Ustalenie przebiegu sytuacji przemocy, przyczyn jej zaistnienia, metod 

rozwiązania, rozważenie konsekwencji dla sprawcy. 

10. Poinformowanie o przebiegu zajścia rodziców – pisemne lub poproszenie 

rodziców na rozmowę do szkoły. 

11.  Udzielenie kary sprawcy sytuacji przemocy, przy zachowaniu kryteriów oceny  

z zachowania, wzięciu pod uwagę powtarzalności czynów negatywnych ze strony 

danego sprawcy, dostosowaniu jej do osoby danego ucznia oraz informacji, co 

stanie się, jeśli znów spowoduje taką sytuację. 
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Zasady reagowania na przemoc, które staramy się stosować: 

 

1. Monitorowanie zachowania ucznia – sprawcy przemocy – po zakończeniu tej 

sytuacji. Celem obserwacji jest chęć dokładnego ustalenia sytuacji ucznia - 

sprawcy, przyczyn jego negatywnych zachowań by móc udzielić mu 

wszechstronnej pomocy. 

2. Jeżeli uczeń przejawia dane zachowania negatywne często, pedagog szkolny 

prowadzi z nim cykliczne rozmowy do momentu zauważalnej poprawy 

zachowania. Spisywany jest z nim kontrakt – zobowiązanie ucznia do 

zaprzestania konkretnych zachowań, pozytywne sposoby rozwiązania sytuacji, 

informacje o konsekwencjach niedotrzymania umowy, ale też zobowiązania 

pedagoga szkolnego lub danego nauczyciela do ścisłego kontaktu z uczniem, 

otoczenia go wsparciem. Informacja o nagrodzie za pozytywne zachowania. 

Podpisy stron. Uczeń pozostaje pod szczególna opieką wychowawcy. 

3. W zależności od sytuacji przemocy, jej nasilenia i powtarzalności - procedura 

reagowania może zakończyć się na etapie rozmowy z wychowawcą klasy, jest to 

szansa dla ucznia na poprawę zachowania. 

4. Stopniowość i konsekwencja w stosowaniu kary - od mniej do bardziej 

dotkliwych, pewność, że sprawca będzie ukarany. 

5. Wychowawca i pedagog szkolny mogą prowadzić zapis całej interwencji, w celu 

dogłębnej analizy przypadku. 

6. Indywidualna odpowiedzialność uczniów. 
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 Zasady reagowania na przypadki przemocy-dla uczniów: 

 

1. Przełam swój strach, zrób coś! 

2. To jest także twoja sprawa! 

3. Idź zawsze do nauczyciela i poproś, by pomógł. 

4. Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi, 

nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im 

satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania. 

5. Staraj się wyglądać na pewnego siebie – chodź wyprostowany (plecy proste, 

podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu, przed lustrem. 

Pamiętaj, że sprawcy poszukują uczniów wyglądających na takich, którzy się 

przestraszą i nie obronią. 

6. Ćwicz swój głos – odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć 

sprawcy w oczy. Często osoby w twojej sytuacji mówią cicho i nieśmiało, a to 

może zachęcać sprawców do dalszego zaczepiania. 

7. Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą „bronią” na 

agresję. Jeśli potrafisz się śmiać w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że niczym się 

nie przejmujesz. Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju. 

8. Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi, np.: udawaj, 

że nie dosłyszysz, (Co mówicie? Głośniej! Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę.itp.) 
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3. Program działań edukacyjno -wychowawczych: ” Wolontariusz 
bohaterem naszych czasów”. 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 

”WOLONTARIUSZ –BOHATEREM NASZYCH CZASÓW” 

 

Spis treści: 

 

I. Wstęp-charakterystyka programu 

II. Cele edukacyjne 

III. Treści programowe 

IV. Formy ewaluacji 

V. Literatura 
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Wstęp-charakterystyka programu. 

 

Program działań edukacyjno – wychowawczych ”Wolontariusz – bohaterem 

naszych czasów” 
został opracowany z myślą o najstarszych uczniach naszej szkoły, ale włączeni są także  

do niego pierwszoklasiści. 

Dotyczy pomagania drugiemu człowiekowi. Dla każdego, a zwłaszcza dla młodych ludzi, 

bardzo trudne jest przeżywanie bezsilności wobec nieszczęść i krzywd, jakie obserwują  

np. w mediach. Wielu z nich chciałoby „coś zrobić”, ale nie wie jak. Program ma 

kształtować postawę humanitaryzmu. Programem będą obejmowani uczniowie klas ósmych 

oraz pierwszych w ciągu danego roku szkolnego.  

Autorem programu jest pedagog szkolny, który posiada przygotowanie w zakresie 

pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, terapii pedagogicznej, wychowania do życia  

w rodzinie. 

Inspiracją do powstania programu była świadomość wagi zagadnienia – konieczności 

kształtowania postawy humanitaryzmu wśród młodego pokolenia, otwartości na potrzeby 

innych, przekonania, że niezależnie od wieku i sytuacji materialnej, każdy człowiek może  

i powinien pomagać. 

Program umożliwia poznanie podstaw wiedzy dotyczącej wolontariatu oraz praktyczne 

działania – bycie wolontariuszem. Pomaganie drugiemu człowiekowi, to nie tylko 

szlachetny odruch serca, to również wiedza. Żeby pomagać skutecznie trzeba wiedzieć jak 

to zrobić. Pomoc, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, może zniszczyć lub upokorzyć 

drugiego człowieka. Pomaganie to także czyn woli, wzięcie na siebie pewnego obowiązku, 

który czasem może ciążyć, ale mimo wszystko chce się go nieść, bo widzi się w tym sens i 

cel. 

 Pomagając, trzeba zwrócić uwagę na potrzeby osób, na których rzecz działamy. 

Pomoc nie może uzależniać, dlatego warto się zastanowić jak pomagać, aby potrzebujący 

mogli później pomóc sobie sami. Warto także zastanowić się, w jaki sposób ja mogę pomóc, 

bo pomoc to nie tylko działania oparte na przekazywaniu dóbr materialnych, ale pomaganie  

to przede wszystkim dzielenie się sobą, wykorzystanie swoich umiejętności, cech, wiedzy 

by pomóc drugiemu. 
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Cele edukacyjne. 

 

1. Zachęcenie uczniów klas ósmych do działań na rzecz innych, w szczególności  

do pomocy pierwszoklasistom. 

2. Poznanie i zrozumienie przez ósmoklasistów ucznia klasy pierwszej w nowej dla 

niego sytuacji, okazywanie zrozumienia i pomocy młodszym kolegom  

w późniejszych latach szkolnych, wytworzenie więzów opartych na życzliwości, 

pośrednio ograniczenie form przemocy i agresji rówieśniczej, tworzenie wzorca 

opiekuna.  

3. Dostarczenie podstaw wiedzy dotyczącej wolontariatu oraz organizacji 

pozarządowych opartych na wolontariacie. 

4. Zintegrowanie uczniów starszych i młodszych. 

5. Ukazanie ósmoklasistom znaczenia samopoznania i samowychowania. 
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Treści programowe. 

 

1. Przeprowadzenie spotkań z ósmoklasistami w pierwszym tygodniu roku szkolnego. 

Omówienie akcji „Szkolny brat, szkolna siostra”. Stworzenie listy chętnych  

do udziału w akcji.  

2. Spotkanie pedagoga szkolnego z wychowawcami klas pierwszych, wytypowanie 

uczniów (jedynacy, uczniowie, którzy, nie mają w szkole starszego rodzeństwa)  

do akcji „Szkolny brat, szkolne siostra”. 

3. Utworzenie przez pedagoga szkolnego przy konsultacji wychowawców klas 

pierwszych i ósmych par szkolnych sióstr i braci z klas pierwszych i ósmych. 

4. Przeprowadzenie integracyjnego spotkania uczniów klas ósmych z uczniami klas 

pierwszych, rozdanie dyplomów szkolnych braci i sióstr. Zainicjowanie akcji. 

(załączniki 1, 2, 3, 4, 5) 

5. Oddawanie sprawozdań z działań szkolnych braci i sióstr przez uczniów klas 

ósmych, biorących udział w akcji. 

6. Zakończenie akcji na początku października wspólnym spotkaniem uczniów klas 

pierwszych, ósmych i wychowawców oraz omówieniem, co nam ona dała.  

7. Przeprowadzenie zajęć w klasach ósmych przez pedagoga szkolnego – 

„Wolontariusz –bohaterem naszych czasów”. (załącznik 6,7) 

8. Wykonanie przez uczniów klas ósmych gazetki ściennej dotyczącej organizacji 

pozarządowych opartych na wolontariacie. (załącznik 8) 

9. Spotkanie uczniów klas ósmych z wolontariuszami organizacji pozarządowej- 

 np. hospicjum „Homo Homini – Caritas”. 

10. Podsumowanie programu przez wychowawców klas ósmych i pedagoga szkolnego. 
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Ad.1-6. 

Pierwowzorem akcji „Szkolny brat, szkolna siostra” jest program „Starszy brat, starsza 

siostra”, oparty, także na wolontariacie. 

Inicjując w naszej szkole ta akcję, chciałam zrealizować dwa cele: ułatwić „pierwszakom” 

start w szkolne życie, na płaszczyźnie organizacyjnej, aby mieli, z kim iść do biblioteki, aby 

poczuli, że starsi koledzy, mimo, że „tacy wielcy” są pomocą, a nie zagrożeniem, by znaleźli 

w szkole „bratnią duszę”, a starszych zainspirować wolontariatem, możliwością dawania i 

stworzyć w ten sposób swoistą profilaktykę. 

 We współczesnym świecie-zagrożonym komercją i hedonizmem- ważnym staje się 

nauczenie młodych ludzi, jaką wartością jest pomoc drugiemu człowiekowi. Dostrzeżenie 

sensu poświęcania swojego czasu potrzebującemu tego bliźniemu pozwala na uniknięcie 

zagrożeń związanych z tak częstym u młodzieży poczuciem, że nic nie warto robić, nic się 

nie opłaca, itp. Wytworzenie postawy „pomagacza” jest, więc, także swoistą profilaktyką 

uzależnień i przemocy. 

W naszej szkole rozpoczynając akcję „szkolny brat, szkolna siostra” pedagog szkolny 

spotyka się z uczniami klas ósmych na początku września (pierwszy tydzień nauki).  

Rozmawia z uczniami, omawia, na czym polega ta akcja. Na okres jednego miesiąca 

uczniowi zostaje przydzielony szkolny brat lub szkolna siostra, równocześnie on sam 

zostaje, więc szkolnym bratem, siostrą wybranej osoby z klasy pierwszej. Zadaniem 

starszego brata, siostry jest głównie: „odwiedzanie pierwszoklasisty codziennie –

przynajmniej na jednej przerwie, udzielenie pomocy, gdy tego będzie potrzebował, może  

z Nim odrobić zadanie, iść dobiblioteki, pospacerować na przerwie, wysłuchać Jego 

smutków i usłyszeć o Jego radościach, w miarę swoich możliwości postara się pomagać 

Jego koleżankom i kolegom w klasie, gdyby tego potrzebowali.”  Akcja trwa do pierwszego 

tygodnia października. Zadaniem i dodatkowym obowiązkiem ósmoklasisty jest napisanie 

krótkiego sprawozdania – co zrobił jako szkolny brat, siostra dla konkretnego 

pierwszoklasisty (nie jest to do końca forma wolontariatu, albowiem ósmoklasiści za swe 

działania, po ich zakończeniu, otrzymują pozytywne uwagi wg kryteriów oceny 

zachowania). 

Następnie chętni do zaopiekowania się uczniem klasy pierwszej uczniowie z klas ósmych 

zgłaszają się do pedagoga szkolnego. Listę ich kandydatur omawia on z wychowawcą.  

Również z wychowawcami klas pierwszych pedagog typuje uczniom, którzy szczególnie 

potrzebowaliby „szkolnego rodzeństwa” w pierwszym miesiącu nauki (jedynacy, uczniowie, 
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którzy, nie mają w szkole starszego rodzeństwa).Na spotkaniu z uczniami klas pierwszych 

pedagog również przedstawia im założenia akcji, czego mogą oczekiwać od szkolnego brata, 

siostry:”mogą na Nią liczyć, gdy jest im smutno, mogę opowiedzieć Jej o tym, co ich cieszy, 

ona odwiedza ich na przerwach, może pomóc, gdy tego potrzebują, mogą z Nią odrobić 

zadanie, iść do sklepiku, pospacerować na przerwie, powiedzieć o czymś, co im się w szkole 

podoba, a co nie, ich szkolna siostra pomaga też koleżankom i kolegom w klasie.” 

Pedagog i wychowawca klasy I zapraszają uczniów klasy ósmej na spotkanie 

 do pierwszoklasistów. Jest to forma zajęć integracyjnych, uczniowie starsi i młodsi poznają 

się nawzajem, są zabawy interaktywne i pląsy, na spotkaniu rozdawane są dyplomy dla 

szkolnych braci i sióstr, zawierające ich imiona i nazwiska oraz zadania, które mają 

realizować. 

Na bieżąco akcja jest monitorowana poprzez obserwacje wychowawców, pedagoga 

szkolnego i rozmowy z uczniami. Do końca pierwszego tygodnia października uczniowie 

klas ósmych składają krótkie sprawozdanie, opis działań, jakie podjęli, jako szkolni bracia  

i siostry. 

Po złożeniu sprawozdań i spotkaniu podsumowującym wpisywane są uwagi – oceny 

zachowania. 

Spotkanie podsumowujące organizuje pedagog szkolny i wychowawca klasy pierwszej, 

głównym jego celem jest możliwość wyrażenia przez wszystkich zainteresowanych uczniów 

swojego zdania, co akcja im dała, co było ważne i potrzebne, na co trzeba zwrócić uwagę. 
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załącznik nr 2 

 

 

 

 

Moją szkolną siostrą  
jest 

 

 

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

mogę na Nią liczyć, 

gdy jest mi smutno, 

mogę opowiedzieć Jej o tym co mnie 

cieszy,  

Ona odwiedza mnie na przerwach, 

pomoże gdy tego potrzebuję, 

mogę z Nią odrobić zadanie, 

 iść do sklepiku,  

pospacerować na przerwie, 

powiedzieć o czymś co mi się w 

szkole podoba, a co nie, 

moja szkolna siostra pomaga też 

moim koleżankom i kolegom w 

klasie. 
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załącznik nr 3 

 

 

 

 

     Moim szkolnym bratem  
jest 

 

 

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

mogę na Niego liczyć, 

gdy jest mi smutno, 

mogę opowiedzieć mu o tym co 

mnie cieszy,  

On odwiedza mnie na przerwach, 

pomoże gdy tego potrzebuję, 

mogę z Nim odrobić zadanie, 

 iść do sklepiku,  

pospacerować na przerwie, 

powiedzieć o czymś co mi się w 

szkole podoba, a co nie, 

mój szkolny brat pomaga też moim 

koleżankom i kolegom w klasie. 
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załącznik nr 4 

 

 

 

 

     Moim szkolnym bratem 
jest 

 

 

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

 

Odwiedzać Go będę codziennie –

przynajmniej na jednej- przerwie, 

pomogę, gdy tego będzie 

potrzebował,  

 mogę z Nim odrobić zadanie, 

iść do sklepiku,  

pospacerować na przerwie, 

wysłuchać Jego smutków i usłyszeć 

o Jego radościach 

w miarę swoich możliwości 

postaram się pomagać Jego 

koleżankom i kolegom w klasie, 

gdyby tego potrzebowali. 
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załącznik nr 5 

 

 

 

 

     Moją szkolną siostrą 
jest 

 

 

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

 

Odwiedzać Ją będę codziennie –

przynajmniej na jednej- przerwie, 

pomogę, gdy tego będzie 

potrzebowała,  

 mogę z Nią odrobić zadanie, 

iść do sklepiku,  

pospacerować na przerwie, 

wysłuchać Jej smutków i usłyszeć o 

Jej radościach 

w miarę swoich możliwości 

postaram się pomagać Jej 

koleżankom i kolegom w klasie, 

gdyby tego potrzebowali. 
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załącznik nr 6 

 

Plan zajęć przeprowadzanych w klasach ósmych przez pedagoga szkolnego –

„Wolontariusz – bohaterem naszych czasów”. 

 

Cele zajęć: 

Po zakończeniu zajęć uczeń powinien: 

-wiedzieć kim jest wolontariusz 

-zrozumieć czym jest wolontariat 

-poznać siebie w zakresie-co mogę ofiarować innym 

-wiedzieć co to są organizacje pozarządowe i gdzie można znaleźć informacje o nich 

 

Metody pracy: 

-dyskusja 

-praca ze słownikiem 

-burza mózgów 

 

Środki dydaktyczne: 

-kartki papieru 

-pisaki 

-plansza z definicją słowa „wolontariusz” 

-plansza ze stroną internetową organizacji pozarządowych 

-słowniki –języka polskiego i wyrazów obcych 

-artykuł –wywiad z J. Ochojską, szefową PAH 

 

Plan zajęć; 

1. Utworzenie kręgu, powitanie uczniów, zapoznanie ich z celami zajęć. 

2. Chętni uczniowie wyszukują w słownikach definicję słów ”wolontariusz”, 

„wolontariat”. 

3. Rozmowa z uczniami o tym, co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz. 

4. Zawieszenie na tablicy jako podsumowania rozmowy planszy z definicją słowa 

„wolontariusz”. 
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5. Burza mózgów, zapoznanie uczniów z zasadami burzy mózgów, przedstawienie 

problemu, który ma być rozwiązany: ”Kim jest wolontariusz?”, zapisywanie na 

tablicy wszystkich pomysłów, do wyczerpania. 

6. Porównanie klasowych definicji słowa „wolontariusz” z ogólnie przyjętą definicją. 

7. Rundka. Uczniowie starają się powiedzieć, jakie mają hobby i jak może ono pomóc 

im być wolontariuszem. Rozmowa na temat np. czy gra na komputerze może być 

pomysłem na bycie wolontariuszem. Przypomnienie, że niektórzy z uczniów 

wykorzystali jedną z cech swojej osobowości – opiekuńczość i byli wolontariuszami  

w akcji „Szkolny brat, szkolna siostra”. 

8. Zachęcenie uczniów do dawania, ukazanie, że dawanie jest dobre i potrzebne i nie 

dotyczy tylko sfery materialnej.  Prowadzący podaje instrukcję: ”Wyobraź sobie, że 

masz nieograniczone, czarodziejskie możliwości, możesz ofiarować wszystko, 

spełnić każde życzenie, to znaczy...”Uczniowie na kartkach wypełniają tabelkę: 

Komu chcesz coś ofiarować Co to jest Jakie to jest-

Przyjemne?Pożyteczne? 

   

   

Wpisują tyle możliwości, ile chcą. Omówienie ćwiczenia. Czy dawanie jest 

przyjemne? Dlaczego? Czy były różnice w wypowiedziach? Czego dotyczyły? 

9. Rozmowa z uczniami na temat dawania i brania: 

-co mogą dać od siebie będąc wolontariuszami, co mogą dostać będąc 

wolontariuszami. Czy są to rzeczy materialne, czy niematerialne? 

Zapisanie odpowiedzi na tablicy. 

10.  Rundka. Dokończenie zdania: „ Dzisiaj, dowiedziałem się, że...” 
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Załącznik nr 1 

Przykładowe ćwiczenia do przeprowadzenia integracyjnego spotkania uczniów 

klas 8 z uczniami klas 1. 

 

1. „Jestem kolorem............................”, w jakim dzisiaj jesteś nastroju, jak się czujesz? 

Określ kolorem. Rundka. 

2. Imiona w kręgu, każdy przedstawia najpierw siedzących przed nim w kręgu, a potem 

dopiero na końcu, mówi swoje imię. 

3. Łączenie się w grupki, mieszanie klasy w różnorodne grupy; dzieci chodzą na sygnał 

prowadzącego łączą się w grupy zgodne ilościowo z liczbą wypowiadaną przez niego. 

4. Nauka pląsu „ Do przodu prawą nogę daj”‘, pląsu „Stonoga”, „Wyścigi konne”. 

5. Przedstawienie siebie, imię i pokazanie gestem ulubionej czynności. 

6. „Wszyscy, którzy.................(np. lubią lody, mają psa, itp.)” wstają, popatrzenie na 

siebie, zaobserwowanie czy są w grupie osoby o zbliżonych cechach, zainteresowaniach 

podobnych do moich. 

Po każdym ćwiczeniu następuje omówienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

39  

Załącznik 7 

WOLONTARIUSZ 

 

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych 

wykraczające poza więzi rodzinno –koleżeńsko -przyjacielskie. 

Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie 

życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna, ale pamiętać 

należy, że nie każdy 

wolontariusz jest odpowiedni 

do każdego rodzaju pracy. 

 

(definicja podana za: M. Ochman, P. Jordan, „Jak pracować z wolontariuszami”. BORIS, 

Warszawa 1997) 
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załącznik 8 

 

BAZY.NGO.PL 

W BAZACH ZNAJDUJE SIĘ OBECNIE 73640 ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

WYSZUKIWARKA - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

Nazwa Miejscowość Województwo 

  
---

 

SZUKAJ »
 

 JAK SZUKAĆ 

 JAK AKTUALIZOWAĆ 

 WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 

 SZUKAJ OD NOWA 

 

SORTOWANIE  

- nazwa  
- miejscowość  
- data aktualizacji  

 

DANE Z LAT  
2000 - 2004 

 

DANE SPRZED 2000 R. ORGANIZACJE NIEDZIAŁAJŠCE 

 

Organizacja Pożytku Publicznego  

 

http://bazy.ngo.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/?kryt_typ_instyt_multi=17&szukanie=zaawans1&baza=1&sort=nazwa
http://bazy.ngo.pl/search/?kryt_typ_instyt_multi=17&szukanie=zaawans1&baza=1&sort=miasto
http://bazy.ngo.pl/search/?kryt_typ_instyt_multi=17&szukanie=zaawans1&baza=1&sort=data
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Formy ewaluacji. 

 

-obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga 

szkolnego, uczniów, rodziców 

-sprawozdania uczniów 

-rozmowy z uczniami, wychowawcami, wolontariuszami 

-analiza dokumentów klasowych i szkolnych 

-analiza wytworów pracy uczniów  

 

Osoby odpowiedzialne za ewaluację programu: pedagog szkolny, wychowawcy klas. 
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4. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół 
z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością 
i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem 
i prostytucją. 

Działania interwencyjne. 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,   nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin szkoły. 
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7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 

17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 

przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 

szkoły, jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

o tym prokuratora lub policję. 

 II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 

szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub 

sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję 

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
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UWAGA: 

    Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia;  

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

    Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

    Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni 

uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

    Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 

17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 

Upn i art. 304 Kpk). 

V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

 ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

 przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

 powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy, 

 niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 
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 zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży). 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 

 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

 powiadomienie rodziców ucznia, 

 niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

    W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. 

    Metody współpracy szkoły z policją 

    W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

    Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. 

nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

    Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje 

się szkoła/placówka. 

    Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich 

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na 

bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem 

i dobrem uczniów. 

    W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 
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 spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat 

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

 informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o 

przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, 

 udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

 wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

    UWAGA: 

    Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach” 

albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

    Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 
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5. Procedura postępowania w przypadkach nierealizowania     
    obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 
Postanowiono: 

 

1. Wychowawcy klas zobowiązani są do systematycznego kontrolowania obecności 

ucznia na zajęciach lekcyjnych: 

 jeżeli nieobecność trwa 5 dni wówczas rodzic jest zobowiązany 

poinformować telefonicznie lub w inny sposób wychowawcę o przyczynach 

nieobecności dziecka w szkole, 

 jeżeli po upływie 5 dni wychowawca nie jest poinformowany o przyczynach 

nieobecności dziecka, wówczas kontaktuje się z rodzicami telefonicznie lub  

w inny sposób. 

2. Wszystkie przypadki dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 5-7 dni) winny być 

zgłaszane do pedagoga szkolnego. 

3. Pedagog szkolny lub wychowawca powinni nawiązać kontakt z rodzicami poprzez: 

 rozmowy telefoniczne, 

 wezwanie pisemne rodzica do szkoły, 

4. W zależności od sytuacji dziecka szkoła (pedagog, wychowawca) może 

zaproponować: 

 ułatwić kontakt z psychologiem w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej 

(np. w sprawie nauczania indywidualnego dziecka chorego), 

 jeżeli rodzic nie zgłosił się do szkoły, nie nawiązał kontaktu, wówczas wysłać 

upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia lekcyjne,  

a następnie wystąpić o nałożenie kary grzywny, 

 skierować sprawę do sądu rejonowego (wniosek o wgląd w sytuację rodzinną 

dziecka) 

 nawiązać kontakt z kuratorem ucznia, jeżeli jest ustanowiony nadzór, 

 zgłosić do Wydziału Edukacji UM ucznia w wieku 16-18 lat. 

5. W przypadku dziecka siedmioletniego rozpoczynającego naukę w szkole 

podstawowej, ustalić faktyczne miejsce zamieszkania i szkołę, do której uczęszcza. 
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6. Procedura działań podejmowanych na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 20  w Jaworznie wobec uczniów, którzy wymagają dostosowania 
wymagań edukacyjnych. 
 

1. Analiza treści opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zawartych w niej 

zaleceń przez pedagoga szkolnego. 

2. Konsultacja z rodzicami dotycząca zaleceń Poradni do pracy z dzieckiem (uzyskanie 

zgody rodziców na przekazywanie treści opinii nauczycielom uczącym w momencie 

otrzymania opinii). 

3. Analiza opinii Poradni (przed rozpoczęciem danego roku szkolnego) na posiedzeniu 

zespołu nauczycieli uczących w danym zespole klasowym pod kątem dostosowania 

form i metod pracy realizowanych w ramach programu nauczania z danego 

przedmiotu (w oparciu o podstawę programową) do indywidualnych możliwości  

i potrzeb ucznia oraz na bieżąco, zgodnie z potrzebami – analiza nowych opinii 

dotyczących uczniów w ciągu roku szkolnego. 

4. Udokumentowanie posiedzenia zespołu i przyjętych przez nauczycieli zaleceń  

do pracy z uczniem. 

5. Uzgodnione zmiany w indywidualizacji programu nauczania są odnotowane  

w teczce wychowawcy klasy. 

6. Zakwalifikowanie ucznia w oparciu o zalecenia Poradni do określonej formy 

pomocy na terenie szkoły, (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne, zespół pomocy koleżeńskiej, terapia pedagogiczna, inne zajęcia 

specjalistyczne). 

7. Wydanie decyzji przez dyrektora szkoły o kwalifikacji do udziału w zajęciach. 

8. Konsultacja wychowawcy klasy z rodzicami na pierwszym zebraniu w danym roku 

szkolnym (najlepiej z udziałem pedagoga szkolnego) dotycząca podjętych działań 

wobec ucznia na terenie szkoły. 

9. Analiza efektywności podjętych działań wobec ucznia – przyjęcie określonego trybu 

postępowania ewaluacyjnego (analiza postępów w nauce, obserwacja ucznia  

w trakcie zajęć, wywiad z nauczycielami, rodzicami, uczniem, wyniki kontrolnych 

badań pedagogicznych).  

10. Sporządzenie przez pedagoga szkolnego pisemnej informacji dotyczącej zakresu 

pomocy udzielanej uczniowi w danym semestrze, roku szkolnym na podstawie 

informacji od wychowawcy klasy, nauczycieli uczących, prowadzących zajęcia 

specjalistyczne. 
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7. Procedura objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 
Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

§1.1.Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

prowadzą w szczególności:  

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami. 

§ 2.1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów; 

10) zajęć rozwijających zainteresowania; 

11) zajęć wyrównawczych. 

 

§ 2.2. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
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uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły: 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo  

w funkcjonowaniu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

§ 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. (wzór nr 1-informacja) 

 

§ 4. Wychowawca klasy, o którym mowa w § 3 informuje innych nauczycieli lub 

specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem, jeśli stwierdza taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami 

lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

 

§ 5. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się wychowawcy, nauczycieli, oraz 

specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego "zespołem oddziałowym". 

 

§ 6.1. Dyrektor szkoły jako osobę koordynującą pracę zespołu wyznacza wychowawcę 

danego ucznia. 

2. Wychowawca w terminie do dwóch tygodni od otrzymania informacji o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną lub po otrzymaniu orzeczenia 

 o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej zwołuje zespół oddziałowy. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
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1) Opinie o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, a także  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydają zespoły orzekające działające  

w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym w poradniach 

specjalistycznych. 

2) Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają publiczne poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, w tym w poradnie specjalistyczne oraz niepubliczne 

poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne.  

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. 

4. Po każdym spotkaniu zespołu wychowawca sporządza notatkę z posiedzenia wraz  

z podpisami osób uczestniczących w spotkaniu.  

5. Jeżeli informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

nastąpi dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

wychowawca zwołuje zespół oddziałowy w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

§ 7. Do zadań zespołu należy:  

1. Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

2. Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (dostosowanie wymagań 

edukacyjnych), a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię  

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 

3. Zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji w klasach VII-VIII.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
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§ 8.1. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby  

i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się  

z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.  

2.O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustalone przez dyrektora szkoły, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy, które będą 

realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych. 

§ 9.1.Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:  

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; 

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym do końca 

lutego danego roku szkolnego. 

3) w przypadku indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET- zespół,  

co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. 

 

2.Na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny 

efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego 

przez dyrektor szkoły okresu udzielania danej formy pomocy (wzór 2-wniosek) 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2#P2A61
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2244#P2244A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2244#P2244A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2244#P2244A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2244#P2244A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
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3.Dokonując oceny, o której mowa w § 9 ust.1., zespół określa wnioski i zalecenia 

dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania 

uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

4.Na podstawie oceny, o której mowa w punkcie § 9 ust. 2 dyrektor szkoły decyduje 

o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

5.W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor 

szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej  

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

ucznia. 

 

§10.Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.  

 

§11.Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu – wychowawca ucznia. 

 

§12.1.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.  

 

2.O terminie spotkania zespołu wychowawca oddziału informuje rodziców ucznia poprzez 

wpis w zeszycie korespondencyjnym lub telefonicznie. 

 

3.W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły- przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji; 

2) na wniosek rodzica ucznia lub za jego zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

 

§13.Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu.  

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A21
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wzór nr 1 

 

 

 

Jaworzno,................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Stwierdzam, że uczeń.................................................................. ze względu na potrzeby 
                                                                (imię,nazwisko,klasa) 

 

rozwojowe* lub edukacyjne* wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

 

w zakresie.............................................................................................................................. . 
       (proszę podać przedmiot lub materiał do wyrównania lub potrzeby rozwojowe lub rozpoznane uzdolnienia,, zainteresowania) 

 

 

 

 

 

 

 

podpis nauczyciela/pedagoga 

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

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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wzór nr 2 

 

 

 

Jaworzno,................................ 

 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne o dokonanie oceny 

efektywności formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektor  szkoły 

okresu udzielania danej formy pomocy 

 

 

Jako prowadząca zajęcia .......................................................................................................... 
                                                                                    (forma, nazwa zajęć) 

z uczniem.....................................................................................wnioskuję o spotkanie 

zespołu    (imię, nazwisko, klasa) 
                                      
w celu dokonania oceny efektywności tych zajęć przed upływem ustalonego przez dyrektor  

szkoły okresu udzielania  formy pomocy. 

 

 

Uzasadnienie (proszę o podanie przyczyn dokonania oceny efektywności zajęć przed upływem 

ustalonego przez dyrektor  szkoły okresu udzielania formy pomocy; w przypadku, jeżeli przyczyną 

jest nieuczęszczanie ucznia na zajęcia, proszę wymienić podjęte działania interwencyjne, 

informacyjne): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

podpis nauczyciela 

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

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-03-2012&qplikid=2241#P2241A6
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8. Procedura dostosowania wymagań edukacyjnych  
do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na danym przedmiocie w Szkole 
Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 

Wzór kontraktu przedmiotowego. 

(nauczyciel dokonuje wyboru dostosowania wymagań w obszarze danego deficytu 

rozwojowego, zgodnie z opinia PP-P i zgodnie z podstawą programową swojego 

przedmiotu). 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej na przedmiocie....................................   . 
 

I. Od uczniów, u których na podstawie badania stwierdzono niższy niż 

przeciętny poziom sprawności umysłowej, wymaga się: 

 

- uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w celu 

wyrównywania braków w wiadomościach i utrwalenia wiedzy w stopniu 

minimalnym 

- w rekapitulacji lekcji – uczeń umie określić, z pomocą podręcznika i notatek 

wprowadzone na lekcji nowe pojęcia, prawa, wielkości fizyczne 

- nauczyciel udziela uczniowi pomocy w rozwiązaniu prostych zadań, ćwiczeń, 

uczeń wykonuje je pod kontrolą i z pomocą nauczyciela 

- nie wymaga się od ucznia odtwarzania wzorów fizycznych, dokładnej treści 

praw fizycznych, odtwarzania wzorów matematycznych, dokładne treści 

praw matematycznych, uczeń sam potrafi je odnaleźć w podręczniku 

- pisemne sprawdzanie wiadomości odbywa się za pomocą prostych poleceń 

wymagających krótkich i zwięzłych odpowiedzi, tekstu z lukami, testu 

wyboru, zadań z dokładną instrukcją naprowadzającą 

- umożliwia się uczniowi poprawę oceny sprawdzianu o tej samej treści 

 

II. U uczniów, u których występuje zaburzenie sprawności manualnej, 

dostosowanie wymagań następuje poprzez: 
 

- przy ocenie wykonywanych prac indywidualnych, pracy w zespołach 

uczniowskich ocenie nie podlega jakość pracy, lecz wysiłek i zaangażowanie 

ucznia 

- zwiększa się uczniowi czas na wykonanie prac i zadań wymagających 

wysiłku i precyzji manualnej (np. wycinanie, lepienie, rysunki, malowanie, 

odwzorowywanie figur, tabel, itp.) 

- zwiększa się tolerancję w ocenie pisma dziecka (np. nie bierze się pod uwagę 

tego, że litery mogą być nierówne, nie dochodzą do linii lub wychodzą poza 

nią, mają niejednakowe nachylenie, nachodzą na siebie, nie są łączone) 
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- zwiększa się limit czasu na wykonanie zadań pisemnych i graficznych (np. 

notatki, wypracowania, itp.), (dzieci z zaburzoną sprawnością manualną piszą 

wolno, nie nadążają za innymi) 

 

III.          U uczniów, u których występuje zaburzenie percepcji wzrokowej(koordynacji   

wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej) dostosowanie wymagań następuje 

poprzez: 

 

- umożliwia się uczniowi w czasie udzielania odpowiedzi wykorzystanie 

podręcznika, plansz, schematów, obrazów, danych tabelarycznych, itp. 

- nauczyciel w miarę możliwości stosuje objaśnienia na konkretach, zwłaszcza 

przy przekazywaniu treści przyrodniczo-matematycznych 

- zwiększenie limitu czasu i pomoc nauczyciela w wykonywaniu przez ucznia 

zadań wymagających np. ujmowania stosunków przestrzennych, orientacji na 

mapie, orientacji w stronach świata, różnicowania kształtów geometrycznych, 

lokalizowania figur, kształtów w przestrzeni, umiejscowienia figur  

w przestrzeni, określania stron i kierunków, odwzorowywania kształtów 

geometrycznych, rozplanowania rysunku 

- w ocenie ucznia zwiększa się tolerancję na występowanie błędów związanych 

z myleniem liter o podobnym kształcie, odwracania kolejności liter  

w wyrazie, opuszczania drobnych elementów graficznych, znaków 

interpunkcyjnych ( nie tylko przedmioty humanistyczne, ale np. wzory na 

matematyce, działania) 

- w nauce języka angielskiego zwiększa się tolerancję na występowanie 

błędów związanych z innym obrazem graficznym wyrazu (zapis fonetyczny), 

obrazem graficznym wyrazu a jego wymową 

- w ocenie prac zwiększa się tolerancję oceny bogactwa elementów na 

rysunku(możliwe jest wystąpienie rysunków ubogich, o prymitywnych 

uproszczeniach), zachowania stosunków przestrzennych, proporcji 

elementów oraz rozplanowania  

- zwiększa się limit czasu na przepisywanie, pisanie z pamięci 

- zwiększa się tolerancję w ocenie na błędy wynikające ze złego zróżnicowania 

cyfr, ze złej identyfikacji liczb z pisemnym symbolem, złej sekwencji liczb, 

trudności w rozrysowywaniu grafów, trudności w rozumieniu  

i rozwiązywaniu zadań, mylenie pojęć, które są przyswajane werbalnie 

- pisanie ze słuchu, dyktanda o ile to możliwe zastępuje się tekstem z lukami 

- zwiększa się tolerancję na występowanie błędów typowo ortograficznych  

- zwiększa się limit czasu na czytanie 

- pomoc nauczyciela w zrozumieniu przeczytanej treści przez ucznia zwłaszcza 

na sprawdzianie, kartkówce (sprawdzenie czy uczeń rozumie polecenia) 

- umożliwienie uczniowi odpowiedzi z tzw. ”głośnego czytania” po uprzednim 

przygotowaniu się ucznia, o ile to możliwe unikanie wyrywania ucznia do 

czytania bez uprzedniego przygotowania  

       

 

 

 

 

 

 



Załączniki do  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

 

60  

 

 

 

IV.        U uczniów, u których występuje zaburzenie percepcji słuchowej(koordynacji   

słuchowo-ruchowej, pamięci słuchowej) dostosowanie wymagań następuje 

poprzez: 
 

- zwiększenie tolerancji w ocenie uczenia się pamięciowego ucznia (np. 

wiersze, piosenki, ciągi słowne, dni, miesiące, tabliczka mnożenia, itp.) 

- umożliwia się uczniowi podczas uczenia pamięciowego posiadanie tekstu 

przed oczyma 

- w miarę możliwości nauczyciel kieruje bezpośrednio do ucznia polecenia 

krótkie, zwięzłe, prosto sformułowane, w zależności od potrzeb ucznia 

powtarzane wielokrotnie 

- uczniowi daje się możliwość formułowania krótkich wypowiedzi słownych 

(nawet pojedyncze słowa) z przerwami w wypowiedzi 

- uwzględnia się w odpowiedzi ucznia brak dłuższych wypowiedzi ustnych 

(wypowiedź ustną może charakteryzować ubogie słownictwo, argumentacja, 

zniekształcenie słów mało znanych, opóźnienia i zaburzenia mowy) 

- w miarę możliwości nauczyciel w czasie pytania ucznia stosuje pytania 

naprowadzające 

- uwzględnia się możliwość wystąpienia trudności w rozumieniu przez ucznia 

dłuższych wypowiedzi ustnych nauczyciela i innych uczniów 

- zwiększa się tolerancję w ocenianiu ucznia pod kątem zapamiętania dat  

z historii, trudniejszych nazw geograficznych, dopuszcza się możliwość 

występowania przekręceń 

- w ocenie prac pisemnych ucznia dopuszcza się wystąpienie błędów 

dotyczących zniekształceń pisowni, np.: zmiana struktury wyrazu, zlepki 

literowe, wyrazy trudne do odczytania, opuszczenia końcówek, gubienia liter, 

cząstek wyrazu; przestawienia szyku dyktowanych wyrazów 

- zapewnia się ciszę i spokój podczas pracy samodzielnej ucznia (hałas  

i rozmowy w najbliższym otoczeniu mogą uniemożliwić czytanie) 

- dopuszcza się występowanie trudności związanych z zapamiętaniem tematu 

lekcji, niemożności jej streszczenia, umożliwia się w tym względzie 

posiłkowanie się podręcznikiem, notatkami 

- czytanie następuje po uprzednim przygotowaniu się ucznia 

- dopuszcza się wystąpienie trudności w rozumieniu struktur gramatyczno-

językowych, nauki gramatyki 

- uczeń wykonuje zadania, w miarę możliwości, według pisemnego instruktażu 

nauczyciela 

- uczeń wykonuje dodatkowe ćwiczenia utrwalające nowe pojęcia, prawa, 

wielkości (np. krzyżówki, rebusy, teksty z lukami, testy wyboru, itp.)  

 

V. U uczniów, u których występują specyficzne trudności w nauce czytania i 

pisania (dysleksja) dostosowanie wymagań następuje poprzez zastosowanie  

            § 6 wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

 

- w sposobie oceniania uczniów dyslektycznych powinno uwzględniać się 

różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy i doceniać włożony wysiłek. 
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- ocena głównie powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych i strony 

merytorycznej prac pisemnych, czyli treści, kompozycji, stylistyki.  

- nie należy ograniczać możliwości i zainteresowań humanistycznych uczniom, 

u których jedynym mankamentem jest dysortografia. 

- wszelkie sprawdziany pisemne są niezwykle stresujące dla uczniów 

dyslektycznych, w związku z tym konieczne jest wydłużenie limitu czasu na 

pisanie sprawdzianów, ocenianie na jednakowych prawach brudnopisu  

i czystopisu, zastąpienie pisania ze słuchu pisaniem z pamięci. 

- nie należy odpytywać uczniów dyslektycznych z czytania głośnego przed 

zespołem klasowym 

- należy zezwolić uczniowi na korzystanie z taśm magnetofonowych  

z nagraniami lektur szkolnych (Biblioteka Książki Mówionej). 

- w przypadku dysgrafii, gdy zmniejsza się czytelność pisma, należy 

umożliwić uczniowi wykonanie prac domowych na komputerze lub na 

maszynie do pisania. O ile nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy ucznia, 

powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie 

wątpliwości ortograficzne. Uczeń ma prawo pisania zadań, sprawdzianów  

i notatek drukowanymi literami. 

- wskazane jest kierowaniem procesem samokształcenia i samokontroli, 

wyrabianie nawyku pracy ze słownikiem i uzmysławianie praktycznej 

wartości korzystania z zasad i reguł ortograficznych. Prowadzone  

w urozmaiconych formach ćwiczenia należy dostosować do konkretnego 

przypadku ucznia, rodzaju jego dysfunkcji rozwojowej oraz stopnia i zakresu 

trudności w pisaniu i czytaniu. 

- u uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych 

sprawdzianów pisemnymi indywidualnymi sprawdzianami ustnymi. 

- w sporadycznych przypadkach należy zezwolić na korzystanie z kalkulatora 

na lekcjach matematyki, fizyki, chemii. 

- wszystkie powyższe kryteria oceniania dotyczą uczniów, którzy otrzymali 

opinię  

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzającą istniejące deficyty 

rozwojowe, dysleksję, dysortografię, dysgrafię oraz prowadzą systematycznie 

dodatkowe ćwiczenia zgodnie z zaleceniami poradni pod nadzorem pedagoga 

szkolnego lub nauczyciela polonisty  

- rodzic ucznia z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej ma prawo do  

zapoznania się z kryteriami oceny oraz do konsultacji w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, u pedagoga szkolnego i nauczyciela 

polonisty  

- rodzic ucznia dyslektycznego zobowiązany jest do systematycznego 

dowiadywania się, jakie są efekty pracy dziecka. 

- powyższe zalecenia zgodnie z możliwościami stosują się do wszystkich 

przedmiotów. 
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V. U uczniów, u których występują zaburzenia emocjonalne, trudności 

            w zachowaniu, objawy nadruchliwości dostosowanie wymagań następuje  

            poprzez: 

                      

 

-     posadzenie ucznia w ławce blisko nauczyciela, tak by jego twarz była dobrze  

      oświetlona i widoczna 

-     formułowanie poleceń i pytań w krótkich jasnych zdaniach, sprawdzanie czy 

      dziecko dobrze zanotowało lub zrozumiało co ma zrobić w domu 

-     udzielenie pomocy w organizowaniu pracy na lekcji 

-     udzielanie dodatkowych wskazówek i emocjonalnego wsparcia w dążeniu 

       do kończeni rozpoczętych działań 

-     wzmacnianie pochwałą sytuacji , gdy uczeń pracuje sprawnie, z uwagą, dobrze  

       współpracuje z kolegami bez konfliktów i napięć 

-     wykorzystanie aktywności i energii do prac użytecznych społecznie w klasie 

-     w grupie rówieśniczej hamowanie nadmiernego tempa działania 
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9. Zasady kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi 
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 

1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu dni 

otwartych oraz zebrań klasowych przedstawionego na pierwszym spotkaniu  

z rodzicami, udostępnionego na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy 

informacyjnej w holu szkoły. 

2. Rodzice uczniów szkoły mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielami  

w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania  

z nauczycielem (telefonicznie przez sekretariat szkoły) lub pisemnie przez wpis  

w zeszycie korespondencyjnym ucznia. 

3. Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielami są sale szkolne i gabinety (pedagoga, 

wicedyrektora, dyrektora). Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.  

4. Mając na względzie prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz 

bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych oraz podczas dyżuru śródlekcyjnego nauczyciel nie może udzielać 

informacji rodzicom. 

5. Wszelkie sugestie i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują w następującej 

kolejności do: 

1. wychowawcy klasy, 

2. nauczyciela uczącego przedmiotu, 

3. pedagoga, 

4. wicedyrektora, 

5. dyrektora szkoły. 

 

Komunikat: 

1. Miejscem oczekiwania na dziecko dla rodziców/opiekunów prawnych jest szatnia 

szkoły. 

2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły oraz powinna 

zgłosić pracownikowi obsługi cel wizyty. 

3. Rodzic/ opiekun prawny może wejść do świetlicy szkolnej przez szatnię w celu 

odebrania dziecka oczekującego tam po zakończonych zajęciach lub do gabinetu 

intendenta w celu dokonania wpłaty za obiady dla dziecka.  
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10. Procedura przyprowadzania i odbierania ze Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Jaworznie dzieci poniżej 7 roku życia. 

  

1. Przyprowadzenie dziecka do szkoły. 

2. Odbieranie dziecka ze szkoły. 

3. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły. 
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Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły  

w ustalonych godzinach, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły  

i domu. 

2. Osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur. 

3. Dziecka chorego nie należy przyprowadzać do szkoły. Dzieci np. zakatarzone, 

przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.  

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  

i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

5. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci: 

- przyprowadzanie do szkoły: od godz. 7.00 w przypadku zapisania dziecka na świetlicę, 

- odbieranie ze szkoły: po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 

 

Odbieranie dziecka ze szkoły 

 

1. Dziecko odbierane jest ze szkoły przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Wydawanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione upoważnienie rodzice osobiście 

przekazują wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. 

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić wszystkich nauczycieli uczących  

w danej klasie o tym, kto odbiera dzieci po zakończonych zajęciach. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze 

szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Rodzice dzieci jednorazowo wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych 

za przyprowadzanie i odbieranie dziecka. (załącznik nr 1) 

6. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do szkoły i mogą 

zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

7. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze 

szkoły. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa  

w formie pisemnej. (załącznik nr2) 

8. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie będzie wydane. 

9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). 
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10. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy.  

W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub 

upoważnioną osobę. Jeżeli to niemożliwe wzywa się policję. 

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

12. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w oświadczeniu. 

13. Nauczyciel po skończonych zajęciach ma obowiązek wydania dziecka upoważnionym 

osobom. 

 

Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły 

 

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po ostatniej godzinie lekcyjnej 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione 

do odbioru o zaistniałym fakcie. 

2. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru 

nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 15 minut. 

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

Wicedyrektor lub dyrektor szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego 

komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami dziecka. 

4. W przypadku braku możliwości powiadamiania wicedyrektora lub dyrektora nauczyciel 

sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel kończący zajęcia ze wskazanymi w procedurze uczniami  

w dalszym ciągu prowadzi zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne z innymi uczniami, a rodzic 

lub osoba upoważniona nie odebrali dziecka we wskazanym czasie, przekazuje je 

opiekunowi świetlicy i powiadamia wicedyrektora lub dyrektora. W przypadku braku 

świetlicy przekazuje dziecko wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły. 
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........................................................... Jaworzno ................................................... 
( imię i nazwisko rodziców/prawnych  opiekunów) 

 

......................................................... 
(adres) 

......................................................... 
(tel. kontaktowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że moja córka/syn ...................................................urodzona/y………… 
( imię i nazwisko ucznia) 

uczennica/uczeń klasy.............Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie  w roku 

szkolnym………………. będzie przyprowadzany i odbierany po zajęciach lekcyjnych przez 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów/ upoważnionych osób odpowiedzialnych za 

przyprowadzanie  i odbieranie dziecka ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów) 
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............................................................... Jaworzno ……............................... 
(imię i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów ) 

 

......................................................... 
(adres) 

......................................................... 
(tel. kontaktowy) 

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE* 

 

Upoważniam do przyprowadzania i odbioru  ze szkoły mojej córki/syna 

 

....................................................... uczennicy/ucznia klasy......... Szkoły Podstawowej 
(imię i nazwisko dziecka ) 

nr 20 w Jaworznie  w roku szkolnym ………………………… dnia………………… przez 

opiekuna………………………………………………….. 
(imię i nazwisko opiekuna) 

legitymującego się: ........................................................................................................... 
( seria i numer dowodu/nr legitymacji szkolnej) 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów ) 

 

 

 

 

 

*wypełnić w przypadku jednorazowego upoważnienia 
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11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 

Zwolnienia doraźne 

 

1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na  prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie wpisu rodzica /prawnego opiekuna w zeszycie informacyjnym 

ucznia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.  

Jeśli jest to ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów (zapis w zeszycie informacyjnym). W dzienniku 

lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”. 

 

Zwolnienia długoterminowe 
 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. 

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego  

lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych musi być poparte odpowiednim 

zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.  

4. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego odbywa się na 

podstawie wydanej na czas określony przez lekarza:  

a) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

b) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

5. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania 

fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi 

wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku 

szkolnego tj. do 31 sierpnia.  

6. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc należy złożyć wraz  

z wnioskiem rodzica / prawnego opiekuna w sekretariacie szkoły (załączniki nr 1 i 2).  
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7. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje 

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wszystkich 

zaświadczeń. 

8. Wniosek wraz z opinią lekarza, o którym mowa w punkcie 6 należy przedłożyć  

do sekretariatu niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później 

niż do 7 dni. 

9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia 

w sekretariacie. 

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku.  

11. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie 

szkoły. 

12. W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą się 

odwołać za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty. 

13. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia  

oraz wychowawca ucznia.  

14. Uczeń nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, gdy okres zwolnienia ucznia  

z zajęć uniemożliwia ustalenie klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej,  

tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym półroczu lub roku,  

a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych 

zajęciach pod opieką nauczyciela.   

16. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami  

w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego w zeszycie informacyjnym ucznia.  

17. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć powyższe oświadczenie wychowawcy klasy  

i nauczycielowi wychowania fizycznego.  

18. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku lekcyjnym „nieobecność 

usprawiedliwioną”. 

19. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem  

z wykonywania grupy ćwiczeń są omawiane dokładnie i uzgadniane na spotkaniu 

nauczyciela wychowania fizycznego z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. 
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20. Termin spotkania ustala nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z rodzicem / 

opiekunem prawnym ucznia, jednak nie później niż do 7 dni od otrzymania decyzji 

dyrektora szkoły.  

21. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza  

w pracy z uczniem. 

 

Postanowienia końcowe 
 

I. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą  

na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców/prawnych 

opiekunów wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania z rodzicami.  

II. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

III. Na początku każdego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani 

z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, a uczniowie przez nauczycieli 

wychowania fizycznego na lekcjach. 

IV. Załączniki są do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie 

w zakładce Dokumenty. 
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załącznik 1 

 

 

………………….…………………….                            Jaworzno, dnia  

……….…………… 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

                                                                    

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 20 w 

Jaworznie            
 

 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 

Proszę o zwolnienie mojego/mojej  syna/córki 

…………………..…………………………....   

ucznia/ uczennicy klasy ………… z realizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie  

z załączoną opinią lekarską. 

                                                                                 ………………………………………… 
                                                                                       podpis rodzica (prawnego opiekuna)

         

 

 

 
 

 

…………………….…………., ……………………. 
                                                                                                 miejscowość                                              data       

 

 

OPINIA LEKARZA  

O BRAKU MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA UCZNIA  

W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy 

…………………………………………………………........... 

Data urodzenia …………………………………….. 

 

W związku z przeciwskazaniami medycznymi uczeń/uczennica nie może uczestniczyć  

w realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie od ……….………… do  

…………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………………                    ……………..…………………………. 
      pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                 pieczęć i podpis lekarza               
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załącznik 2 

 

………………….…………………….                       Jaworzno, dnia  ……….…………… 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

                                                                   

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 20 w 

Jaworznie            
 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Proszę o zwolnienie mojego/mojej  syna/córki 

…………………..…………………………....   

ucznia/ uczennicy klasy ………… z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z załączoną opinią lekarską. 

                                                                                  

………………………………………… 
                                                                                       podpis rodzica (prawnego opiekuna)      

 
 
 
 

…………………….…………., ……………………. 
                                                                                                 miejscowość                                              data       

 
OPINIA LEKARZA  

O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIA  

OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ NA  ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy ……………………………………………………….......... 

Data urodzenia …………………………………….. 

W związku z przeciwskazaniami medycznymi uczeń/ uczennica nie może wykonywać 

następujących ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego: 

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

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

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

w okresie od  ……..………… r. do  ………..………. 

Zaleca się: 

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

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

 

 

……………………………………………                    ……………..…………………………. 
      pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                 pieczęć i podpis lekarza        
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12. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć 
przez ucznia Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie. 

 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji  

oraz niezwłocznie powiadomić pedagoga tel. 327629347, 327629349 lub 

wicedyrektorów tel. 327629344, dyrektora lub sekretariat 327629345. 

2. Pracownik szkoły poinformowany o samowolnym opuszczeniu zajęć przez ucznia: 

 powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodzica/prawnego opiekuna,  

 w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami powiadamia 

policję. 

3. Wychowawca oddziału po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji wzywa do 

szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przeprowadza z nimi rozmowę 

wyjaśniającą przyczyny ucieczki z lekcji w obecności ucznia, pedagoga oraz 

nauczyciela, którego zajęcia uczeń samowolnie opuścił.  Zobowiązuje rodziców do 

systematycznej kontroli frekwencji ich dziecka w szkole. Ustala z rodzicem/prawnym 

opiekunem strategię postępowania wobec ucznia. Sporządza notatkę ze spotkania. 

4. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję. 

 


