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I. CEL  PROGRAMU  

Monitorowanie sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół Technicznych oraz identyfikacja obszarów 

zagrożeo. 

II. ADRESACI PROGRAMU 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. 

III. Kategorie obszarów zagrożeo: 

1. Niewłaściwe zachowanie i postawy:  

Grupa I 

przeszkadzanie na lekcji  

zachowanie w czasie przerw  

zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia  w czasie wycieczek i imprez 

pozaszkolnych  

strój oraz wygląd niezgodny ze statutem szkoły  

palenie papierosów  

Jeżeli uwaga powtórzy się 3 razy  w wymienionej powyżej grupie– wychowawca udziela pisemnego 

upomnienia uczniowi (zał. 1) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu upomnienia wychowawcy 

uczniowi – uczeo otrzymuje ustną naganę Dyrektora  (zał. 2) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora  – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

Grupa II 

stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeostwu  

picie alkoholu ( inne używki)  

kradzież w szkole  



Jeżeli sytuacja powtórzy się jednorazowo w powyżej  wymienionej grupie  – uczeo otrzymuje ustną 

naganę Dyrektora szkoły  (zał. 2)  

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora   – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

 

2. Brak poszanowania mienia szkoły:  

Grupa III 

zaśmiecanie otoczenia  

Jeżeli uwaga powtórzy się 3 razy  w wymienionej powyżej grupie– wychowawca udziela pisemnego 

upomnienia uczniowi (zał. 1) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu upomnienia wychowawcy 

uczniowi – uczeo otrzymuje ustną naganę Dyrektora  (zał. 2) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora  – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

Grupa IV 

niszczenie mienia szkoły  

Jeżeli sytuacja powtórzy się jednorazowo w powyżej  wymienionej grupie  – uczeo otrzymuje 

ustną naganę Dyrektora szkoły  (zał. 2)  

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora   – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I 

– uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

 



3. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników: 

Grupa V 

niewykonanie polecenia nauczyciela, lub innego pracownika szkoły  

wulgarne słownictwo  

Jeżeli uwaga powtórzy się 3 razy  w wymienionej powyżej grupie– wychowawca udziela pisemnego 

upomnienia uczniowi (zał. 1) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu upomnienia wychowawcy 

uczniowi – uczeo otrzymuje ustną naganę Dyrektora  (zał. 2) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora  – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

Grupa  VI 

agresja w stosunku do rówieśników (pobicie)  

aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły  

Jeżeli sytuacja powtórzy się jednorazowo w powyżej  wymienionej grupie  – uczeo otrzymuje ustną 

naganę Dyrektora szkoły  (zał. 2)  

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu ustnej nagany Dyrektora   – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora I  (zał. 3) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu pisemnej nagany Dyrektora I – 

uczeo otrzymuje pisemną naganę Dyrektora II  (zał. 4) 

Jeżeli uwagi w wyżej wymienionej grupie powtórzą się po udzieleniu nagany Dyrektora II  – uczeo 

może zostad skreślony z listy uczniów 

4. Niezadowalająca frekwencja 

W przypadku uczniów, którzy w danym miesiącu mają 20 lub więcej nieusprawiedliwionych 

nieobecności na lekcjach stosuje się następujące procedury: 

- wychowawca informuje pedagoga o zaistniałej sytuacji, po czym uczeo otrzymuje upomnienie 

wychowawcy oddziału (zał. 1); 

- jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi powtarza się,, 

wychowawca informuje o tym pedagoga, który przygotowuje „ustną naganę Dyrektora szkoły”. 



- jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi powtarza się,, 

wychowawca informuje o tym pedagoga, który przygotowuje „I pisemną naganę Dyrektora 

szkoły”; 

- jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi powtarza się, 

wychowawca informuje o tym pedagoga, który przygotowuje „II pisemną naganę Dyrektora 

szkoły”. 

- jeżeli sytuacja dotyczy ucznia niepełnoletniego, po wyczerpaniu powyższej procedury, Dyrektor 

szkoły we współpracy z pedagogiem kieruje prośbę do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację 

rodzinną ucznia i nadzór kuratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arkusz monitorowania zachowania ucznia 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………………………………………… 
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