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 PROGRAM NAPRAWCZY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE 

WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

 

1. Źródła informacji: 

 
 Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej zawarta w raporcie z ewaluacji 

problemowej dot. szkoły podstawowej. 

 

 

2. Opis stanu wyjściowego 

 
 Obszary wychowania, w których wystąpiły nieprawidłowości: kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne: 

- działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności 

szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim relacji rówieśniczych, uczniowie dostrzegają przejawy agresji relacyjnej np. nieprzyjemne 

zachowanie innych wobec nich, celowe wykluczanie z grupy- nie zadawanie się, nieprzyjemne przezwiska oraz przemocy fizycznej przez umyślne 

uderzenie. Uwagę zwraca również znaczy odsetek uczniów, którzy przyznają, że do takich sytuacji dochodziło wielokrotnie. Rodzice wskazują, że 

niekiedy dochodzi do sytuacji, że dziecko mówi o poczuciu zagrożenia, a jedno, nawet boi się chodzić do szkoły. Wyniki takie nie potwierdzają 

powszechności w poczuciu bezpieczeństwa wśród uczniów.  
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3. Cele programu 
 

Główne: 

 Poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów przemocy psychicznej i fizycznej. 

 

Szczegółowe 

 Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród wychowanków. 

 Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom; 

 Identyfikowanie obszarów zagrożeń w szkole poprzez stały monitoring sytuacji wychowawczo-opiekuńczych; 

 Reagowanie nauczycieli na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej,  

w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, przezywanie, wykluczanie; 

 Integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi szkoły) wokół rozwiązywania 

problemów wychowawczych występujących w szkole; 

 

4. Zakładane rezultaty 

 
 

 Eliminowanie przypadków agresji fizycznej, słownej i psychicznej wśród młodzieży 

 Przestrzeganie regulaminów szkolnych przez uczniów 

 Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowawcze 

 Respektowanie przez uczniów ogólnie przyjętych norm społecznych 
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5. Treść programu rozłożona na działania dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców 
 

 

Zadania przy wdrażaniu Programu poprawy efektywności wychowania w GZS Michałowo 
(kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) 

dyrekcji wychowawców 

nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, 

koordynatora ds. 

bezpieczeństwa 

rodziców uczniów 

Przypomnienie uczniom 

zasad zachowania w szkole i 

konsekwencji w razie ich 

nieprzestrzegania 

Informowanie uczniów  

o zasadach zachowania, 

obowiązujących regulaminach, 

konsekwencjach ich 

nieprzestrzegania 

 

Konsekwentne stosowanie 

ustalonych zasad wobec 

wychowanków 

 

Regularne i konsekwentne 

wdrażanie ustalonych 

procedur postępowania 

wobec uczniów 

stwarzających zagrożenia  

w szkole 

 

Szybkie i konsekwentne 

reagowanie w sytuacjach 

wychowawczych 

Udział w zebraniach  

z wychowawcami oraz 

prelekcjach 

wychowawczych 

 

Systematyczna współpraca  

rodziców z dyrektorem  

i nauczycielami 

Przestrzeganie dyscypliny 

podczas pobytu w szkole 

 

Podejmowanie się prac na rzecz 

szkoły, klasy jako formy 

rekompensaty za wyrządzone 

szkody 

Monitorowanie realizacji 

zadań z programu 

profilaktyki i 

wychowawczego 

Realizacja zagadnień  

i działań z programu 

wychowawczego  

i profilaktycznego szkoły 

Objęcie uczniów 

sprawiających problemy 

wychowawcze specjalną 

opieką – pomoc  

psychologiczno - 

pedagogiczna 

Współpraca z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia 

dodatkowe  

Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych  

Zorganizowanie rodzicom 

spotkania ze specjalistami z 

zakresu wychowania i 

profilaktyki na temat 

przemocy rówieśniczej 

 

Zaproszenie jak największej 

ilości rodziców do uczestnictwa 

w spotkaniu ze specjalistami.    

 

 

Udział w spotkaniach  

z rodzicami 

Udział w spotkaniach ze 

specjalistami. 
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Udział w spotkaniach 

klasowych z rodzicami  

Organizacja spotkań klasowych 

z rodzicami (w razie potrzeby z 

uczniami) w celu omawiania 

trudnych spraw uczniów: 

 informowanie o zachowaniu 

uczniów 

 organizacja czasu wolnego 

spędzanego przez dziecko 

przed komputerem i 

telewizorem; 

 właściwy dobór programów 

komputerowych i 

telewizyjnych;  

 wskazywanie alternatywnych 

form spędzania  wolnego 

czasu  

- znaczenie zasad, kary  

i nagrody w wychowaniu 

Udział w spotkaniach z 

rodzicami 

- wspólne wypracowanie 

kierunków pracy 

wychowawczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w spotkaniach 

klasowych. 

- wspólne wypracowanie 

kierunków pracy 

wychowawczej 

 kontrola czasu wolnego 

spędzanego przez dziecko 

przed komputerem i 

telewizorem; 

 właściwy dobór 

programów 

komputerowych i 

telewizyjnych;  

 wskazywanie 

alternatywnych form 

spędzania  wolnego czasu  

- stosowanie zasad, kar  

i nagród w wychowaniu 

Udział w spotkaniach z 

rodzicami, nauczycielami i 

wychowawcą (w razie potrzeb) 

Diagnoza problemów poprzez 

udział dyrektora/ 

wicedyrektora w godzinach 

wychowawczych (raz w 

miesiącu, w każdej klasie) 

Współpraca wychowawcy z 

dyrektorem w celu organizacji 

spotkań z uczniami w ramach 

godzin wychowawczych  

Współpraca z wychowawcą 

i dyrekcją, informowanie na 

bieżąco o problemach w 

danej klasie  

Współpraca z dyrekcją, 

wychowawcą i 

nauczycielami  

Aktywne uczestnictwo w 

spotkaniach z dyrektorem  

Prowadzenie w sposób 

planowy i systemowy 

diagnozy występujących 

zagrożeń 

Bieżące diagnozowanie 

występujących problemów 

wychowawczych 

Przeprowadzanie ankiet 

dotyczących występujących 

zagrożeń 

Udział w badaniach  

ankietowych dotyczących 

występujących zagrożeń 

Udział w badaniach  

ankietowych dotyczących 

występujących zagrożeń 
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Nagradzanie i karanie 

uczniów za wzorowe bądź 

niewłaściwe postawy  

 

 

Systematyczne informowanie 

rodziców o zachowaniu 

uczniów.  

Wyróżnianie uczniów za 

wzorowe postawy uczniowskie, 

typowanie do nagród oraz 

wyróżnień. 

Stosowanie gradacji kar 

zgodnie ze Statutem.  

Bieżąca wymiana 

informacji. Systematyczne 

wpisywanie uwag  

negatywnych i pozytywnych 

Systematyczne 

kontrolowanie wpisów w 

dzienniczkach i zeszytach 

przedmiotowych uczniów 

Samokontrola zachowania. 

Udział w działaniach 

związanych z realizacją 

konkursu „Klasa na medal” 

Wspieranie i motywowanie 

swoich wychowanków do 

osiągnięcia sukcesu w 

konkursie „Klasa na medal” 

Sumienne i obiektywne 

ocenianie zachowania 

uczniów 

Wspieranie dzieci w dążeniu 

do poprawy swojego 

zachowania 

Udział w konkursie, 
przezwyciężanie własnych 

słabości i stawanie się 
coraz doskonalszym jako 

grupa i jako osoba 
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6. Etapy wdrożenia działań naprawczych ze wskazaniem procedur osiągania celów  

oraz przewidywanych osiągnięć 
 

 

 Poprawa relacji między uczniami poprzez niwelowanie przejawów agresywnych zachowań 

 

Zadania do realizacji 
Formy realizacji zadań 

(procedury osiągania celów) 

Przewidywane efekty 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne 

Podmioty i osoby 

współpracujące 
Termin realizacji 

Upowszechnianie wiedzy 

na temat praw i 

obowiązków ucznia 

Szkolenia w ramach lekcji 

wychowawczych  

Poprawa dyscypliny wśród 

uczniów 

wychowawcy pedagog, 

wicedyrektor 

Według potrzeb 

Promowanie 

pozytywnych wzorców  

i zachowań wśród 

uczniów 

Nagradzanie uczniów za 

wzorowe postawy 

uczniowskie. 

 

Zmniejszenie konfliktów  

i agresji. 

Dobre relacje z kolegami  

i dorosłymi. 

Poprawa kultury bycia  

i słowa. 

Wychowawcy, 

pedagog 

 

 

dyrekcja, pedagog Przez cały rok i na 

zakończenie roku 

szkolnego 

 

Integracje zespołów 

klasowych 

Konkurs „Klasa na medal”, 

organizacja wyjazdów, 

imprez klasowych, 

samopomoc koleżeńska w 

nauce wrażliwość na potrzeby 

innych 

Poprawa relacji uczniowskich 

w zespole klasowym. 

 

wychowawca 

 

 

 

dyrekcja, pedagog 

 

 

 

Przez cały rok 

Objęcie wzmożonym 

nadzorem i opieką 

wychowawczą uczniów – 

sprawców przemocy, 

agresji i innych 

zachowań patologicznych 

Prowadzenie pracy 

wychowawczej z uczniami  

Zdecydowana poprawa 

zachowania ucznia,  wzrost 

świadomości  

odpowiedzialności za swoje 

postępowanie  

wychowawca, 

pedagog, policja 

nauczyciele, rodzice 

ucznia 

 

 

Cały rok 
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Solidne, szybkie 

rozliczanie uczniów z 

niewłaściwych form 

zachowania przez 

wychowawców i 

nauczycieli 

Wpisywanie przez 

nauczycieli dyżurujących 

uwag dotyczących 

zachowania ucznia do zeszytu 

uwag. 

Wszystkie zdarzenia typu: 

pobicie, wymuszenie, 

kradzież, wandalizm 

zgłaszane są do dyrekcji i 

pedagoga. 

Prowadzenie rozmów z 

pedagogiem, rodzicami i 

wychowawcą. Nagradzanie 

postaw właściwych. 

Zmniejszenie zachowań 

agresywnych i 

niesubordynacji na 

przerwach. 

Eliminowanie zachowań 

agresywnych z 

konsekwencjami wobec 

sprawców. 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pracownicy szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, dyrekcja, 

wychowawcy, 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

Profilaktyka zagrożeń 

 
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań 

(procedury osiągania celów) 

Przewidywane efekty 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne 

Podmioty i osoby 

współpracujące 

Termin realizacji 

Edukacja prawna 

uczniów 

Prelekcje na temat 

odpowiedzialności prawnej 

młodocianych i nieletnich  

z policją 
 

Stworzenie dla uczniów 

tablicy informacyjnej: „Moje 

prawa i obowiązki,”. 

Wzrost świadomości prawnej. 
 

Uczniowie respektują 

ustanowione prawo. 

pedagog, 

opiekunowie SU, 

wychowawcy   

policja 

 

 

 
 

 

drugi semestr  

Angażowanie uczniów  

w życie i sprawy szkoły 

Współpraca SU z dyrekcją. 
 

Udział uczniów w życiu 

szkoły. 

Współodpowiedzialność  

i zaangażowanie uczniów 
 

Wzrost odpowiedzialności za 

szkołę, identyfikacja ze 

szkołą. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekunowie SU, 

dyrekcja, pedagog 

 

rodzice 

 

 

według potrzeb 
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Ścisła współpraca  

z rodzicami uczniów 

Prelekcje dla rodziców 

dotyczące problemów 

wychowawczych – 

pedagogizacja rodziców. 

Zebrania ogólne dla rodziców 

z wychowawcą. 

Spotkania indywidualne z 

nauczycielami, konsultacje 

dla rodziców. 

Konstruktywna współpraca z 

Radą Rodziców – zasięganie 

opinii i uzgadnianie działań 

szkolnych w porozumieniu z 

rodzicami. 

Poprawa współpracy  

z rodzicami. 

Bieżąca informacja o życiu 

szkoły i klasy. 

Bieżąca informacja o 

postępach i zachowaniu 

dziecka. 

Dobry przepływ informacji. 

Akceptacja działań 

szkolnych. 

pedagog, dyrekcja, 

wychowawca,  

 

 

 

 

 

rodzice, Rada 

Rodziców 

cały rok 
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7. Monitorowanie programu: 

 
 Zapoznanie z programem naprawczym wszystkich nauczycieli i rodziców; 

 Bieżący nadzór nad wdrożeniem programu przez dyrektora i szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa; 

 Sprawozdania zespołu do spraw profilaktyki z przeprowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych; 

 Dokumentacja monitorowania konkursu „Klasa na medal” 

 Dokumentacja szkolna: 

a) Zapisy w dziennikach wychowawcy; 

b) Dziennik pedagoga szkolnego; 

c) Zeszyt uwag; 

d) Protokoły Rady Pedagogicznej. 

 

 Sprawozdanie zespołu odpowiedzialnego za realizację programu; 

 Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

 

8. Ewaluacja programu: 

 
 Opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców;  

 Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiet dotyczących bezpieczeństwa w szkole; 

 Analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiet  

 Ewaluacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki  

 

9. Akceptacja programu przez organ prowadzący oraz Radę Rodziców 
 

 Program został zaakceptowany przez organ prowadzący w dniu r.  

                            

 

 Program został zaakceptowany przez Radę Rodziców w dniu r.  

 

Program został przyjęty przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji. 


