
Sposoby rozwiązania problemów 
Wykaz problemów wychowawczych ustalonych w klasach IV-VI oraz w kl. gimn. na koniec roku szk. 2013/14 

Lp. Problem Grupa 
wiekowa, 

której 
problem 
dotyczy 

 
Sposoby rozwiązania problemów 

 

1.  Kłótnie pomiędzy uczniami. 4-6 1. wychowawcy przeprowadzą we wrześniu lekcje wychowawcze dotyczące 
rozwiązywania konfliktów (lekcja wychowawcza w terenie, ognisko 
integracyjne i scenki sytuacyjne dotyczące rozwiązywania konfliktów,  
dokuczania, przezywania, wyzwisk, obrażania i używania zwrotów 
grzecznościowych) 
 
2. wprowadzenie roli mediatora –należy w tym celu  przeszkolić wybranego 
ucznia i nauczyciela (pedagoga) w zakresie rozwiązywania konfliktów 
 
3. wychowawca rozsadza uczniów kłócących się do różnych ławek 
 

2.  Przepychanki, szturchania, zaczepki. 4-6 
+gimnazju
m 

1. zaprosić do szkoły we wrześniu policjanta pełnomocnika do spraw 
nieletnich na pogadankę dotyczącą naruszenia nietykalności osobistej 
 
2. lekcje wychowawcze (październik): 
Kl.4 „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” 
kl.5 „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” 
kl.6„Nie śmiej się dziadku z cudzego wypadku…” 
 
3. ognisko integracyjne (wrzesień) scenki sytuacyjne dotyczące 
rozwiązywania konfliktów, przepychanek, szturchania, zaczepek i używania 
zwrotów grzecznościowych; zaangażowanie Rodziców do opieki i udziału w 
scenkach 

3.  Niszczenie mienia (pisanie po ławkach, 
niszczenie łazienek, niszczenie szatni, 
napisy na ścianach,  
na drzwiach w łazienkach, niszczenie 
dekoracji, itp.). 

gimnazjum 1. zaprosić do szkoły policjanta pełnomocnika do spraw nieletnich na 
pogadankę o odpowiedzialności za zniszczenie mienia i wyjaśnienie 
podstawowych regulacji prawnych (pogadanka dla uczniów i rodziców) 
 
2. klasa odpowiedzialna za przygotowanie gazetki ściennej odpowiada 
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również za jej stan 
 
3. opracowanie obowiązków dyżurnego klasowego: 
- ścieranie tablic po zakończonej lekcji 
- dbanie o ład i porządek w klasie 
- sprawdzanie ławek i krzeseł (dyżurny wchodzi do klasy za nauczycielem i 
sprawdza stan) 
 
4. konkurs na najbardziej porządny zespół klasowy (na ostatniej stronie w 
zeszycie uwag wychowawca przygotowuje tabelkę dla nauczycieli, którzy 
wpisują do niej + za ład i porządek w klasie lub – za bałagan; nauczyciel 
każdorazowo wpisuje datę i się podpisuje). Oceniając zespoły klasowe 
uwzględniamy również ich zaangażowanie w konkursach ekologicznych i 
ekonomicznych. 
 

4.  Dokuczanie, przezywanie, wyzwiska, 
obrażanie 

wszystkie 1. zaprosić do szkoły policjanta na pogadankę na temat sankcjonowania 
naruszenia nietykalności cielesnej, uregulowań dotyczących godności 
osobistej, a także dotyczących zachowania w miejscach publicznych (rodzice i 
uczniowie) 
 

5.  Wulgarne słownictwo, przekleństwa wszystkie 1. lekcja wychowawcza, podczas której uczniowie wypracowują sposoby 
wyeliminowania wulgaryzmów – samorząd uczniowski zbiera propozycje 
wszystkich klas i opracowuje jeden program walki z wulgaryzmami 
 
 2. każda klasa wymyśla (zabawne) słowo, które zastąpi wulgaryzm  - 
wszyscy uczniowie głosują i wybierają najlepsze słowo 
 
3. uczeń używający wulgaryzmów (przyłapany kilkukrotnie) musi 
przygotować referat na temat kultury języka (do wygłoszenia na apelu 
porządkowym) 
 
4. projekt edukacyjny „Jan Paweł II jako dziecko i nastolatek” – prezentacje 
dla społeczności uczniowskiej 
 
5. akcja propagandowa Samorządu uczniowskiego „Jestem za NIEużywaniem 
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wulgaryzmów, NIEniszczeniem, NIEśmieceniem. Szkoła to wspólne dobro 
rodzica, nauczyciela i ucznia.” 
 

6.  Lekceważący stosunek do nauczycieli i 
innych osób dorosłych. 

wszystkie 1. stosowanie zasad działania w przypadku stwierdzenia lekceważącego 
stosunku do osoby dorosłej (nauczyciela, pracownika szkoły): 
a) osoba, która stwierdziła ten fakt informuje o tym wychowawcę klasy 
odnotowując w zeszycie obserwacji pedagogicznej 
b) wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi lub dyrektorowi i organizuje 
spotkanie rodzic – uczeń – wychowawca - pedagog 
c) wspólne wypracowanie kontraktu 
w przypadku rażącego naruszenia godności osobistej osoby dorosłej przez 
ucznia o postępowaniu decyduje dyrektor szkoły 
 

7.  Makijaż, pomalowane paznokcie, 
niewłaściwy ubiór, brak stroju galowego 
na szkolnych uroczystościach. 

gimnazjum 1. rozważyć wprowadzenie zmian w statucie: zezwolić na bardzo delikatny 
makijaż (paznokcie lakierem bezbarwnym lub pastelowe kolory, błyszczyk 
bezbarwny lub kolor naturalny, rzęsy delikatnie wytuszowane) 
 
2. w przypadku stwierdzenia zbyt mocnego makijażu, nauczyciel zobowiązuje 
uczennicę do usunięcia makijażu na przerwie. 
 
3. w przypadku niewłaściwego ubioru wychowawca informuje rodzica 
telefonicznie i prosi o zadbanie o odpowiedni strój dla dziecka, odnotowując 
ten fakt w dzienniku 
 
4. jednorazowy brak stroju galowego skutkuje rozmową wychowawcy z 
uczniem i zobowiązaniem ucznia do przestrzegania tego obowiązku. W 
przypadku stwierdzenia kolejnego braku stroju galowego wychowawca 
informuje rodzica z prośbą o zmotywowanie ucznia do przestrzegania tego 
obowiązku 
 
5. zorganizować spotkanie z kosmetyczką – pogadanka na temat dbałości o 
wygląd zewnętrzny, szkodliwym wpływie mocnego makijażu na skórę 

8.  Pozostawianie po sobie nieporządku 
(stanowisko w klasie, szatanie wf, szafki, 
bałagan na ławce) 

wszystkie 1. konkurs na najbardziej porządny zespół klasowy (w punkcie 3) 
 
2. informacja podpisana przez wychowawcę i dyrektora szkoły na temat 
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wielokrotnego nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków 
 
3. dyżurni wychodzą ostatni z klasy i pilnują porządku w klasie 
 

9.  Brak zmiany obuwia (zmienne obuwie w 
szkole oraz obuwie na wf). 

gimnazjum 1.kontrole prowadzone przez samorząd uczniowski, konsekwentne 
egzekwowanie braku obuwia - 3 braki obuwia oznaczają informację 
przekazaną wychowawcy 
 
2. uczeń, które nie posiada obuwia zamiennego otrzymuje ochraniacze foliowe 
zakupione we współpracy z trójkami klasowymi 
 

10.  Nieprzestrzeganie zasad określonych w 
statucie szkoły – znajomość obowiązków. 

wszyscy 1. wychowawca, raz w miesiącu podczas lekcji wychowawczej przeprowadza 
krótki quiz dotyczący znajomości obowiązków ucznia (ABC, statut); 
wychowawca nagradza zwycięzcę pochwałą 
 

11.  Brak dyscypliny podczas lekcji – brak 
podręczników, itd., rozmawianie, 
przeszkadzanie innym, zajmowanie 
różnych miejsc, chodzenie po klasie. 

wszyscy 1. do każdego dziennika wychowawca dołącza rozmieszczenie uczniów w 
ławkach, nauczyciele stosują się do zaleceń wychowawcy odnośnie usadzenia 
uczniów 
 
2. we wrześniu na lekcji wychowawczej wychowawcy i uczniowie spisują 
kontrakt regulujący zasady zachowania się uczniów na każdej lekcji i w 
szkole. Uczniowie podają propozycje konsekwencji w przypadku łamania 
danego punktu w kontrakcie 

12.  Opuszczanie terenu szkoły, chodzenie po 
korytarzach w czasie lekcji 

gimnazjum 1. zmiana w statucie: za opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia uczeń 
otrzymuje naganę dyrektora szkoły z pominięciem procedury karania 
 
2. prośba do Straży Miejskiej lub policji o patrole przed budynkiem szkoły  
i za boiskiem przed lekcjami i w czasie trwania długich przerw. 
 
 

13.  Problemy w kolejce do sklepiku. gimnazjum 1. uczniowie sprzedający wstrzymują sprzedaż do czasu ustawienia się kolejki 
lub nie obsługują tych, którzy zakłócają porządek kolejki 
 
2. wprowadzić dyżury Samorządu Uczniowskiego w rejonach sklepików 
szkolnych, a wychowawcy poinformują klasy o tych dyżurach i zobowiążą do 
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stosowania się do uwag dyżurujących uczniów; w razie problemów dyżurny 
uczeń prosi o pomoc nauczyciela dyżurującego 
 

14.  Niewłaściwe wykorzystanie telefonów 
komórkowych . 

wszyscy 1. w każdej sali w wyznaczonym miejscu umieścić pudełko na telefony  
i uczeń, który używa telefonu na lekcji wyłącza go, odkłada do pudełka  
i odbiera po zakończeniu lekcji; nauczyciel zapisuje ten fakt w zeszycie 
spostrzeżeń, informuje wychowawcę, który zawiesza ucznia w jego prawach 
na dwa tygodnie. 
 

15.  Nieusprawiedliwianie opuszczonych lekcji. gimnazjum  1. wychowawca klasy wręcza rodzicowi informację o nieusprawiedliwionych 
godzinach podpisaną przez siebie i dyrektora na zebraniu klasowym 
 
2. wprowadzenie oprócz nagród za 100% frekwencję nagrody za wysoką fre-
kwencję (tj. dopuszczalne 20 godzin usprawiedliwionych i żadnych spóźnień) 

3. wychowawcy klasy różnicują godziny nieusprawiedliwione z powodu braku 
usprawiedliwienia na czas od wagarów. W przypadku, gdy wychowawca 
stwierdzi wagary w zaprasza do współpracy rodziców i ucznia i spisuje kon-
trakt na wypadek wagarów 

16.  Brak zwrotów grzecznościowych. wszyscy 1. ogłoszenie w całej szkole Dnia Życzliwości. 
 
2. przeprowadzenie konkursu na najbardziej życzliwego ucznia (każda klasa 
podaje max 3 kandydatów i przeprowadzone są wybory najmilszego ucznia i 
najmilszej uczennicy w szkole Podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem 
głosowania nauczycieli i pracowników szkoły. Za organizację wyborów od-
powiedzialne są Samorządy Uczniowskie 

3. pedagogizacja rodziców na spotkaniu wrześniowym - „Zwroty grzeczno-
ściowe szansą na sukces” 

4.  lekcja wychowawcza w terenie - ognisko integracyjne (wrzesień) scenki 
sytuacyjne dotyczące rozwiązywania konfliktów, przepychanek, szturchania, 
zaczepek, używania zwrotów grzecznościowych, dokuczania, przezywania, 
wyzwisk, obrażania i zwrotów grzecznościowych 

5 

 



17.   problemy klas I-III 
 
Nadmierna pobudliwość psycho-ruchowa, 
objawiająca się agresją słowną i fizyczną, 
autoagresją, niezdyscyplinowaniem 
podczas zajęć i wycieczek, zaczepek w 
stosunku do rówieśników i innych osób 

1-3  
stała opieka, kontrola, wyciszanie, tonowanie, wykorzystanie aktywności na 
rzecz klasy – dyżury, stały kontakt z rodzicami 
 
 
 

18.  Niedojrzałość emocjonalno – społeczna, 
dzieci niedojrzałe do obowiązku 
szkolnego, mające problemy z adaptacją 
do warunków szkolnych, współpracą z 
nauczycielem i rówieśnikami 

 ścisła współpraca z rodzicami, PPP, motywowanie, nagradzanie, 
indywidualizacja na zajęciach 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   Rada Pedagogiczna zatwierdziła w dniu 10 września 2014 r. 

                   Rada Rodziców zatwierdziła w dniu 22 września 2014 r. 

6 

 


