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Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców  

w przypadku zaistnienia problemu wychowawczego  

w Szkole Podstawowej w Młodzawach 

 

(problem inny niż alkoholowy i narkotykowy, do których obowiązują specjalne procedury) 

 

1. W przypadku, gdy problem wychowawczy ma postać nieodpowiedniego zachowania ucznia 

na lekcji u jednego nauczyciela, wówczas podejmowane są następujące kroki rozwiązania 

problemu: 

a) problem próbuje rozwiązać sam nauczyciel prowadzący lekcję; 

b) jeżeli sytuacja się powtarza i nauczyciel nie potrafi poradzić sobie sam, wówczas prosi o 

pomoc wychowawcę danej klasy; 

c) wychowawca w przypadku nieskutecznej własnej interwencji zawiadamia pisemnie rodziców 

i organizuje z nimi spotkanie; 

d) jeżeli po rozmowie z rodzicami uczeń (lub uczniowie) nie zachowuje się odpowiednio, 

wówczas wychowawca klasy po konsultacji z dyrektorem szkoły i z komisją wychowawczą 

stosuje odpowiednią karę na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania 

ucznia; 

e) gdy zachowanie ucznia (lub uczniów) nie zmieni się pomimo zastosowanej kary komisja 

wychowawcza organizuje spotkanie z  pedagogiem i z psychologiem z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.  

 

2. W przypadku, gdy problem wychowawczy związany z zachowaniem danego ucznia (lub 

uczniów) występuje częściej niż u jednego nauczyciela, lub też nie jest związany z 

zachowaniem w trakcie lekcji, jednak ma miejsce na terenie szkoły wówczas wychowawca 

klasy: 

a) przeprowadza rozmowę przy klasie (lub indywidualną) z danym uczniem albo grupą uczniów 

i podejmuje próbę zdiagnozowania, dlaczego uczeń (uczniowie) właśnie tak postępuje i 

motywuje go do poprawy swojego zachowania; 

b) w przypadku, gdy uczeń nie zmieni postępowania, wychowawca pisemnie informuje 

rodziców o zorganizowanym  spotkaniu, na którym wspólnie starają się rozwiązać zaistniały 

problem wychowawczy; 

c) jeżeli po rozmowie z rodzicami uczeń (lub uczniowie) dalej stwarza problemy wówczas 

wychowawca po konsultacji z dyrektorem i komisją wychowawczą szkoły  stosuje 

odpowiednią karę na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania ucznia; 
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d) gdy zachowanie ucznia (lub uczniów) nie zmieni się pomimo zastosowanej kary, komisja 

wychowawcza organizuje spotkanie z  pedagogiem i z psychologiem z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.  

 

3. W przypadku, gdy na terenie szkoły ma miejsce kradzież lub pobicie  

i sprawcą jest uczeń uczęszczający do naszej szkoły, wówczas: 

a) osoba (nauczyciel, uczeń), która jest świadkiem zdarzenia lub z pewnych źródeł wie o jego 

zajściu informuje wychowawcę klasy, do której uczęszcza sprawca danego przewinienia; 

b) wychowawca informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

c) wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców i organizuje z nimi spotkanie, na którym w ich 

obecności udziela uczniowi kary adekwatnej do popełnionego czynu na podstawie 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania ucznia; w przypadku kradzieży uczeń 

zwraca skradziony przedmiot (pieniądze) jego właścicielowi. 


