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Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U.  z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 Rozporządzenie MENiS z dn.21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624                           
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 

Założenia programowe 

1. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Nauczyciele w zakresie wychowania pełnią funkcję 
wspomagającą rodzinę.  

2. Wychowanie to powinno uwzględniać dojrzałość dziecka, a także wolność 
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 

3. Szkoła winna zapewniać każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 
rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków obywatelskich                          
i rodzinnych w oparciu o zasady wolności, solidarności, tolerancji, 
sprawiedliwości, demokracji. 

4. Nauczyciel w realizacji procesu pedagogicznego ma obowiązek kierowania 
się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską   
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  

 

Program wychowawczy szkoły określa: 

1. Zadania szkoły (w oparciu na podstawie programowej) 
2. Misję i wizję szkoły 
3. Wizerunek absolwenta ZSP w Benicach. 
4. Cele pracy wychowawczej. 
5. Postawy i umiejętności nauczycieli 
6. Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego 
7. Zasady współpracy wychowawczej z samorządami lokalnymi 
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8. Wpływ rodziców na sprawy szkoły  
9. Potrzeby uczniów i rodziców w dziedzinie wychowania 
10. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 
11. System nagradzania i karania 

1. Zadania szkoły. 

1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, opiera się na 
zgodnym współdziałaniu w realizacji celów dydaktyczno - wychowawczych. 
Misja szkoły w zakresie wychowania opiera swoje działania na następujących 
wartościach: miłość, mądrość, wolność, uczciwość. 

2. Szkoła na bieżąco diagnozuje potrzeby uczniów i rodziców, diagnozuje                            
i rozwiązuje zaistniałe problemy wychowawcze. Zapewnia stałą pomoc 
pedagogiczną. Ułatwia kontaktowanie się z placówkami psychologicznymi. 
Organizuje warsztaty dla uczniów i rodziców. 

3. Wpływ rodziców na sprawy szkoły przejawia się m. in. we współtworzeniu 
programu wychowawczego oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
poprzez stałą współpracę z Radą Pedagogiczną. 

 

2. Wizerunek absolwenta 

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który: 
 zna historię szkoły, 
 szanuje zwierzęta, niezależnie od sytuacji dba o ich dobro, 
 zna absolwentów szkoły, których ideały oraz życie mogą być dla niego 

wzorem do naśladowania, 
 rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i szanuje 

symbole szkoły – Sztandar, 
 zna historię swojej „małej ojczyzny”, oraz dziedzictwo kulturalne Europy              

i Świata, 
 ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki, 
 zna dokonania nauczycieli i uczniów i umie czerpać dla siebie z ich 

mądrości, talentu, pasji i serca, podejmuje trud kontynuowania ich 
dokonań, 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem, 
 umie samodzielnie i krytycznie myśleć, 
 ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się 

presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom, 
 zna dobrze przynajmniej jeden język, 
 posiada szeroką wiedzę zgodną z jego kierunkiem kształcenia, 
 nabył umiejętności stanowiące kwalifikacje w danym zawodzie, 
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 dostrzega przydatność swojej edukacji w praktyce życia codziennego, 
 dąży do zdobywania dodatkowych kwalifikacji ułatwiających wykonywanie 

zawodu np. prawo jazdy kategorii B, 
 potrafi poruszać się po dynamicznym rynku pracy, 
 zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania 

inicjatywy, 
 potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy maja 

odmienne poglądy, 
 umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy, 
 planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale 

doskonali swoją osobowość, 
 umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny, 
 zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony, 
 jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady 

dobrych obyczajów, 
 pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać 

trudny problem, 
 umie zachować się z godnością i honorem, 
 dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym. 

3. Cele pracy wychowawczej 

Szczegółowe cele wychowawcze określają nadrzędny cel, jakim jest 
ukształtowanie człowieka akceptującego siebie i innych, dojrzałego, uczciwego, 
dobrze przygotowanego do życia w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej                      
i obywatelskiej. Człowieka odpowiedzialnego za własny rozwój; ukierunkowanego 
się na poszukiwanie i akceptację prawdy, dobra i piękna w otaczającej 
rzeczywistości, działającego na rzecz wolności i poszanowania praw człowieka, 
tolerancyjnego i empatycznego. Człowieka, który jest w pełni autonomiczny. 

1) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój emocjonalny, 
moralny, intelektualny, społeczny i fizyczny; 

2) Propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka pro zdrowotna, 
przeciwdziałanie patologiom); 

3) Kształtowanie umiejętności współżycia społecznego - umiejętność 
współdziałania i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nabywanie 
umiejętności pracy w grupie, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;  

4) Kształtowanie aktywnej postawy, przedsiębiorczych zachowań; 
5) Indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego, szczególny nacisk na 

wspomaganie młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
6) Wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego (zwracanie 

szczególnej uwagi na zachowania młodzieży na wycieczkach i wyjściach); 
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7) Kształtowanie środowiska wychowawczego w społeczności lokalnej poprzez 
współpracę z rodziną i instytucjami działającymi w tym środowisku. 

8) Wyrabianie postawy humanitarnej w stosunku do ludzi i zwierząt. 

Opierając się na wyżej wymienionych założeniach programowych, wizerunku 
absolwenta i celach wychowawczych szkoła realizuje program wychowawczy. 

Nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziny, tak by uczniowie 
przejmowali stopniowo odpowiedzialność za własne życie i rozwój osobisty, 
prowadząc ich na coraz wyższy poziom samodzielności. Nauczyciele oferują 
uczniom pomoc w realizacji zadań wychowawczych.  

Zadania pracy wychowawczej Metody i formy realizacji Odpowiedzialni 

Tworzenie środowiska 
optymalnego dla 

wszechstronnego rozwoju 
osobowości ucznia pod 
względem moralnym, 

intelektualnym, estetycznym               
i fizycznym (w tym 

zdrowotnym). 
 

 Edukacja ekologiczna  
 Dzień Ziemi 
 Sprzątanie Świata 
 świadoma działalność na rzecz  ochrony 

środowiska 
 udział uczniów i nauczycieli w akcji 

porządkowania szkoły (ostatni dzień przed 
końcem roku szkolnego) 

 Edukacja kulturalna 
 spotkania ze sztuką (kino, teatr, muzea, 

wystawy) 
 Wychowanie do życia w rodzinie 
 Kształtowanie u młodzieży postawy 

odpowiedzialności za swój rozwój 
psychofizyczny i własną kondycję 
zdrowotną 

 informacja o istocie zdrowia, zagrożeniach, 
chorobach cywilizacyjnych i ich 
zapobieganiu 

 podkreślenie roli aktywności fizycznej             
i wdrażanie do systematycznego uprawiania 
sportu 

 różne aspekty zdrowego stylu życia 
 podstawowe informacje o znaczeniu             

i potrzebie systematycznej aktywności 
fizycznej 

 Organizacja i przeprowadzenie szkolnego 
konkursu na temat: wiedzy           o AIDS 

 Wydawanie gazetki dla młodzieży                   
o zdrowym   stylu życia 

 

nauczyciel 
biologii 

 
 

wychowawcy 
 

nauczyciele: 
WOK,                      

j. polskiego,  

nauczyciel WDŻ 

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 

pedagog 

 

 Dążenie do dobra                        
w wymiarze indywidualnym      i 

społecznym, godzenie dobra 
własnego z dobrem innych, 

 Stosowanie aktywnych form pracy                 
z uczniem w procesie dydaktycznym                   
i wychowawczym, w działaniach 
opiekuńczych i kulturalnych. 

wszyscy 
nauczyciele 
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wolności własnej z wolnością 
innych, rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie            
i innych. 

 Udział w uroczystościach wynikających z 
życia społeczności szkolnej. 

 Udział w akcjach charytatywnych 
 Rozwijanie samorządności. 

wychowawcy, 
dyrekcja  

Samorząd 
Uczniowski 

Rozbudzanie i rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i 

zdolności ucznia (dążenie                          
do odnalezienia własnego 

miejsca w świecie). 
 

 Koła przedmiotowe. 
 Działalność sportowa. 
  Przygotowanie i udział w konkursach           

i olimpiadach przedmiotowych, różnego 
rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych. 

 Wystawy prac, wytworów uczniów. 
 Promowanie osiągnięć uczniów                    

i szkoły. 

 

wszyscy 
nauczyciele 

Kontynuowanie różnorodnych 
form wychowania sportowego. 

 

 Turnieje sportowe. 
 Propagowanie osiągnięć sportowych wśród 

młodzieży szkolnej. 
 Towarzyskie rozgrywki sportowe.  

nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 

Tworzenie i kultywowanie 
tradycji szkolnych, regionalnych 

i państwowych.  
 

 Wystawy na terenie szkoły. 
 Promocja szkoły w regionie 

"Drzwi Otwarte" 
  Regionalne Zawody Jeździeckie 

 Imprezy szkolne 
- Jubileusz 45-lecia szkoły 
- Wigilie klasowe 
- Studniówka. 

 Nasi obecni mistrzowie (osiągnięcia 
sportowe uczniów naszej szkoły) 

- Tablica rekordów. 
 Święto Edukacji Narodowej. 
 Artykuły i wzmianki w gazetach lokalnych. 
 Aktualizacja strony internetowej szkoły. 

dyrekcja 
 

zespoły 
zadaniowe 

 
Samorząd 

Uczniowski 
 

Wychowawcy 
 

 rodzice 
 

nauczyciel WF  
   

    nauczyciel 
informatyki 

Budzenie w uczniach szacunku 
dla państwa jako dobra 

wspólnego  i kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności               

za jego rozwój. 

 Wychowanie patriotyczne poprzez 
uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach 
państwowych, przygotowywanie 
okolicznościowych apeli: 
- Dzień Edukacji Narodowej; 
- Święto Niepodległości. 
- Święto Konstytucji 3 Maja 

 
Wychowawcy 

 
 dyrekcja 

Pomoc w rozwiązywaniu 
problemów, z jakimi zmaga się 

młodzież zgodnie                
z zdiagnozowanymi 

indywidualnymi potrzebami. 
 

 Rozpoznawanie warunków i sytuacji 
środowiskowej ucznia jako punkt wyjścia 
do optymalizacji pracy wychowawczej. 

 Realizacja programu adaptacyjnego                
w klasach pierwszych (wrzesień). 

 Tworzenie pomocy dla ucznia. 
 Indywidualna współpraca i kontakt                 

z wychowawcą, pedagogiem, uczniem           
i jego rodzicami. 

 Systematyczna współpraca                            
z poradniami psychologiczno - 
pedagogicznymi i innymi poradniami 
specjalistycznymi oraz instytucjami. 

 Pomoc stypendialna dla młodzieży                  
w ramach wyrównywania szans 

wychowawcy, 

wychowawcy klas 
pierwszych, 

 
 dyrekcja 

 
pedagog 

komisja 
wychowawcza 
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edukacyjnych dla uczniów z okolic 
wiejskich współfinansowane z funduszy 
UE, stypendia Starosty, stypendia socjalne. 

 Współpraca z Radą Rodziców. 

Przeciwdziałanie narkomanii, 
alkoholizmowi                              

i przestępczości nieletnich. 
 

 Udział w programach profilaktycznych                      
w zależności od potrzeb i możliwości. 

  Udział w zorganizowanych pogadankach 
profilaktycznych   w zależności od potrzeb              
i możliwości. 

 Organizacja i przeprowadzenie szkolnego 
konkursu na temat: przemocy i uzależnień. 

 Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
pedagogiem szkolnym. 

 Procedury postępowania nauczycieli                
i metody współpracy szkół z policją               
w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz 
młodzieży przestępczością oraz 
demoralizacją ( materiały wydane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej                  
i Sportu oraz Komendę Główną Policji). 

 

komisja 
wychowawcza 

dyrekcja 
 

pedagog 

 wychowawcy 

 

 

Przygotowanie młodzieży             
do wejścia na rynek pracy - 

orientacja zawodowa. 

 Opracowanie harmonogramu                         
i organizacja praktyk zawodowych 

 Organizacja wyjazdów pozaszkolnych. 
 Obsługa imprez organizowanych przez 

szkołę. 

kierownik ds. 
kształcenia  

nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

Wychowanie w duchu 
demokracji i rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności. 
 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
mienie szkolne i dbałości o nie. 

 Kształtowanie samorządności - wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. 

 Przestrzeganie Regulaminu Szkoły. 
 Systematyczne dostarczanie informacji w 

celu kształtowania właściwej postawy 
obywatelskiej. 

wszyscy 
pracownicy 

szkoły 

opiekun SU 

dyrekcja 

Realizacja programów i zajęć 
szkolnych kształtujących 

umiejętności: komunikowania 
się, zachowania w środkach 

transportu publicznego                  
z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa na drodze. 

 Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. 
 Zapoznanie uczniów z instrukcją ppoż. 
 Nauka przepisów ruchu drogowego. 
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa na 

drogach przeprowadzone przed 
wycieczkami i wyjściami klas. 

 Dostarczanie wzorów właściwego 
zachowania na drogach. 

 Realizacja tematów dotyczących kultury i 
zasad panujących na drodze                          
i w środkach transportu, na godzinie 
wychowawczej, przysposobieniu 
obronnym, wychowaniu fizycznym. 

 

 
 

Wychowawcy 
  

nauczyciel 
przepisów ruchu 

drogowego 
 
 

nauczyciel WF 
   

nauczyciel PO 
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Współpraca z rodzicami. 
Nawiązanie kontaktu                      

z rodzinami uczniów i pomoc w 
rozwiązywaniu problemów. 

 

 Zebrania i konsultacje z rodzicami. 
 Czynne uczestnictwo rodziców                     

w przygotowaniu imprez szkolnych. 
 Pomoc rodziców na rzecz szkoły, praca w 

Radzie Rodziców. 

 

Dyrekcja 

wychowawcy 

Kultura osobista - wpajanie           
i rozwijanie kultury słowa, zasad 
współżycia społecznego i form 
grzecznościowych oraz estetyki 

wyglądu. 

 

 Kształtowanie potrzeb kulturalnych przez: 
 uczestnictwo w ważnych wydarzeniach i 

imprezach szkolnych i państwowych; 
 wycieczki do teatru, opery, kina                     

i dyskusja o obejrzanych spektaklach; 
 wycieczki do muzeów. 
 Prawa i obowiązki człowieka (godziny 

wychowawcze, WOS). 
 Realizacja tematyki (godziny 

wychowawcze) 
 stosownego zachowania w różnych 

okolicznościach i sytuacjach, oraz wyboru 
odpowiedniego stroju; 

 zasadom współżycia społecznego; 
 kształtowaniu nawyków kulturalnego 

zachowania w kontaktach międzyludzkich. 
 Propagowanie wzorów kulturalnego 

zachowania. 
 

 

Wychowawcy 
 

 opiekunowie 
wycieczek, 

 
 nauczyciele  
j. polskiego 

 
 
 



SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 

Strona 9 z 15 
 

ZSP 
Benice 

4. Zadania nauczycieli 

A) Zadania wychowawcy klasowego. 
 
Szczególna rola w procesie wychowania przypada wychowawcy klasowemu. To on 
w swych działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 
rozwój intelektualny, zdrowie, postawę moralną i obywatelską oraz poszanowania 
ich godności osobistej. 
 
Nauczyciel wychowawca powinien: 
 opracować zgodnie z „Programem wychowawczym szkoły” klasowy 

program wychowawczy; 
 podejmować działania na rzecz zintegrowania zespołu klasowego, tworzyć 

atmosferę zaufania, w której można się uczyć otwartości oraz nabywać 
umiejętności przyznawania się do porażek; 

 tworzyć klimat klasy, tradycje i obrzędowość; 
 starać się poznać swoich wychowanków, ich problemy, sytuację rodzinną; 
 być w stałym kontakcie z rodzicami, informować ich o postępach w nauce, 

zachowaniu i frekwencji na zajęciach; 
 w miarę potrzeb odwiedzać wychowanka w domu poznając jego sytuację 

rodzinną i wydolność wychowawczą rodziny; 
 rozwijać w wychowankach ich umiejętności i zdolności ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy w zespole, uczyć demokratycznego podejmowania 
decyzji, elastyczności w zachowaniu; 

 podejmować działania zmierzające do zwiększenia odporności na stres; 
 być autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla ucznia; 
 utrzymywać stały kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu 

ujednolicenia działań wychowawczych; 
 prowadzić dokumentację pracy wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze 

ocen, teczkę wychowawcy); 
 współpracować z rodzicami, Radą Klasy, i wszystkimi podmiotami 

wychowawczymi. 
 
B) Zadania nauczycieli przedmiotowców. 
 

Nauczyciel powinien: 
 kształtować postawy patriotyczne i proeuropejskie; 
 rozbudzać pasje naukowe; 
 wskazywać wzorce godne naśladowania poprzez prezentowanie                     

na lekcjach sylwetek wybitnych postaci nauki polskiej i światowej; 
 zapoznawać z historią i filozofią nauki; 
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 wskazywać praktyczne zastosowania umiejętności i wiadomości 
osiągniętych na lekcjach; 

 wyrabiać nawyk przestrzegania zasad bhp podczas zajęć. 
 
 

C) Zadania realizowane przez katechetów. 
 

 Pomoc w celebrowaniu mszy św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego. 

 Organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. 
 Organizowanie spotkań modlitewnych. 
 Udział w szkolnych imprezach charytatywnych. 
 Kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych wyznań wiary. 

 
 
5) Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 
 
 Samorząd uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie 

szkoły, w skład, którego wchodzi ogół uczniów danej szkoły. 
 Najważniejszym, podstawowym dokumentem regulującym wszystkie 

aspekty działania SU jest Regulamin Samorządu Szkolnego. 
 SU pozwala aktywnie włączyć młodzież w realizację założeń programu 

wychowawczego szkoły. 
 SU jest łącznikiem pomiędzy uczniami i nauczycielami, co zapewnia lepszą 

współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami. 
 Cele samorządności uczniowskiej: 
 rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami 

współżycia społecznego, 
 stwarzanie warunków do aktywności społecznej, 
 kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce                        

i poszerzaniu własnych zainteresowań, 
 integracja uczniów i wzajemne wspieranie się,  
 przejmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą 

poprzez, podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnętrznej 
organizacji życia uczniów w szkole, tworzenie warunków do partnerskich 
dyskusji i rozwiązywania różnych spraw związanych z życiem szkoły, 
kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnego, 
niewerbalnego), integrowanie zespołu klasowego, tworzenie pozytywnego 
klimatu emocjonalnego w grupie, 

 uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji, 
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 rozwój patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły. 
 Formy działalności i zadania SU: 
 opiniowanie dokumentów szkoły, 
 opiniowanie kandydatów do nagród, stypendiów, 
 opiniowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów, 
 przydział obowiązków, 
  kontrola porządku w klasach, 
 zebrania, 
 współpraca z samorządami klasowymi, 
 organizowanie akcji charytatywnych, 
 organizowanie turniejów sportowych — integracja uczniów i nauczycieli, 
 przygotowanie uroczystych apeli —rozwój patriotyzmu, kult tradycji, 
 organizowanie uroczystości szkolnych: 

 rozpoczęcie roku szkolnego, 
 Dzień Edukacji Narodowej, 
 Hubertus, 
 Święto Niepodległości, 
 Andrzejki,  
 tradycje Bożonarodzeniowe (jasełka, Wigilia), 
 Walentynki, 
 Pierwszy Dzień Wiosny, 
 pożegnanie klas maturalnych, 
 Rocznica Konstytucji 3 Maja 
 zakończenie roku szkolnego, 
 Jubileusz 45-lecia szkoły, 
 Regionalne Zawody Jeździeckie, 
 Dzień sportu 

 rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów                 
i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za 
jednostki i grupę, 

 kształtowanie kultury osobistej wśród społeczności uczniowskiej, 
 dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne - samorządy klasowe, 
 umożliwienie uczniom wejścia w różne role: wykonawcy, inicjatora, 

koordynatora. 
 
 
6) Współpraca z rodzicami. 
 
 Współtworzenie i opiniowanie dokumentów szkoły (Program pięcioletni               

i roczny rozwoju szkoły, Program wychowawczy, WSO, itp.) 
 Szkoła współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach kształcenia, 

wychowania i profilaktyki. 
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 W ciągu jednego roku szkolnego szkoła organizuje, co najmniej dwa 
zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu 
wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. 

 Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl 
kształcenia szkoła organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia 
rodziców (prawnych opiekunów) z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:  

- edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi             
z określonym cyklem kształcenia, 

- zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów. 
 Oprócz stałych spotkań, szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) możliwości uzyskania: 
- informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka, 
- informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia 

dziecka. 
 Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami 

przez: 
- rozmowy w czasie zebrań, spotkań, 
- indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców,  
- indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę, 
- odwiedzanie w szczególnych przypadkach domu rodzinnego uczniów, 
- rozmowy telefoniczne i korespondencję, 
- zebranie z rodzicami maturzystów na początku roku szkolnego, w którym 

kończą naukę. 
 W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła 

podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) określonego ucznia. 

 
7) Prawa i obowiązki ucznia. 
 
Uczeń ma prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej, 

 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 
bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 

 nietykalności osobistej, 
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 swobody zachowania swoich myśli i przekonań światopoglądowych                   
i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

 do wypowiadania własnych poglądów podczas omawiania na lekcjach 
różnorodnych zagadnień i uzyskiwania wyjaśnień w związku                           
z omawianym tematem, 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania 
szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach                        
i zawodach sportowych, 

 uzyskiwania informacji od nauczyciela na temat zakresu materiału 
nauczania, wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania, 

 do sprawiedliwego i jawnego oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania, 

 pomocy w przypadkach trudności w nauce ze strony nauczyciela 
przedmiotu i wychowawcy, 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
 do proponowania tematyki planów wychowawczych klasy, 
 wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, 
 do udziału w obozach i wycieczkach organizowanych przez szkołę, 
 korzystania z pomocy materialnej(zapomogi, stypendium) w miarę 

posiadanych przez szkołę środków i zgodnie z obowiązkami regulaminu 
przyznawania stypendiów, 

 do korzystania z opieki nauczycieli, pielęgniarki na terenie szkoły                   
w zakresie profilaktyki i pomocy w nagłych wypadkach, 

 do wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i podczas 
ferii, 

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru biblioteki, urządzeń sportowych podczas zajęć 
dydaktycznych i pozalekcyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniami i w myśl 
obowiązujących regulaminów. 

 
Uczeń ma obowiązek: 

 godnego, kulturalnego zachowania w szkole oraz poza nią, 
 szanowanie symboli szkoły, kultywowanie jej tradycji oraz poznanie 

historii szkoły, 
 przebywanie na terenie szkoły we właściwym stroju: 
 codzienny: czysty, schludny, niewyzywający, 
 odświętny w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, 

 systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa               
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach, 

 rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, 
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 bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli 
oraz ustaleniu samorządu szkoły lub klasy, 

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 
 okazywanie szacunku dorosłym – nauczycielom, pracownikom szkoły, 

kolegom oraz osobom dorosłym odwiedzającym szkołę poprzez 
społecznie akceptowane formy, 

 przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i agresji, 
 szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi. 
 nieulegania nałogom. 
 troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz naprawiania  

wyrządzonych szkód materialnych, 
 punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia, oraz korzystania                

z szatni szkolnej, 
 dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, 
 usprawiedliwiania każdorazowo nieobecności w szkole w ciągu siedmiu 

dni, 
 przebywania na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw 

międzylekcyjnych, 
 przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz wszystkich 

regulaminów szkolnych. 
 
 
 
8) System karania i nagradzania 
 
Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce i pracy społecznej oraz ci, którzy 
reprezentują szkołę w zawodach sportowych, turniejach indywidualnych                      
i zespołowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, biorą udział                          
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach 
okolicznościowych, współuczestniczą w organizacji imprez szkolnych, pełnia 
funkcje w szkole, charakteryzują się wzorową postawa osobistą ujawniającą 
poszanowanie wartości humanistycznych, ujawniają wybitne osiągnięcia                     
w zakresie rozwoju pasji i zainteresowań, mogą być nagrodzeni: 

- wpisem dodatnich punktów z zachowania według obowiązującego w szkole 
punktowego systemu oceniania zachowania, 

- wyróżnieniem na forum klasy,  
- wyróżnieniem na forum szkoły przez dyrektora, 
- nagrodą książkową, dyplomem, 
- stypendium, 
- świadectwem z wyróżnieniem, 
- wpisem do Księgi Absolwentów, 
- przyznaniem tytułu Najlepszego Przedmiotowca Roku, 
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- przyznaniem tytułu Absolwenta Roku, 
- reprezentowaniem szkoły w poczcie sztandarowym, 
- listem pochwalnym dla rodziców. 

 
Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody, wyróżnienia                  
i stypendia przyznawane przez władze oświatowe oraz fundacje według 
odrębnych zasad i regulaminów. 

 
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności: 

- zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia Szkoły, 
- zaniedbywanie w nauce i nieobecności na zajęciach, 
- niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły 

(arogancja, bezczelność) lub nieuszanowanie symboli, tradycji, historii 
szkoły, 

- niewywiązywanie się z obowiązków, 
- niszczenie mienia szkoły i wandalizm, 
- kradzież, 
- chuligaństwo w szkole, 
- wulgarne słownictwo, 
- oszustwo, fałszowanie podpisów, dopisywanie ocen, 
- nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia, 
- opuszczanie zajęć: wagary, nieobecności nieusprawiedliwione, 
- uleganie nałogom, 
- rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, 
- agresja wobec kolegów i nauczycieli, 
- oraz inne zachowania negatywne szczegółowo wymienione                                   

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
 
Rada Pedagogiczna może ukarać ucznia zgodnie z zasadami oceniania 
zachowania opisanymi w  Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania poprzez: 

- nagany, upomnienia udzielane przez wychowawcę, dyrektora, 
- zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
- zawieszenie w prawie pełnienia funkcji i reprezentowania szkoły                       

na zewnątrz, 
- skreślenie z listy uczniów, 

 
Tryb odwoływania się ucznia od decyzji Rady Pedagogicznej określa Statut 
Szkoły. 
 


