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Wstęp 
Problemów związanych z dyscypliną doświadcza większość nauczycieli. Szczególnym 

problemem jest problem frekwencji na zajęciach szkolnych oraz mała efektywność 

oddziaływań wychowawczych z tym związanych.  

Środowisko, w którym funkcjonuje uczeń, składa się z czterech głównych elementów: 

• ucznia 

• nauczyciela 

• szkoły jako instytucji 

• rodziny 

Na trudne zachowanie ucznia wpływają czynniki: 

• związane z uczniem, 

• związane z domem, 

• związane ze szkołą 

• związane ze środowiskiem zewnętrznym 

Aby wyeliminować zachowanie niewłaściwe musi nastąpić koordynacja współpracy 

pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami. Często przyczyną zakłóceń 

w zakresie reakcji pomiędzy uczniami – nauczycielami – rodzicami są: lęk, brak poczucia 

bezpieczeństwa, niska samoakceptacja i samoocena, wyjazdy rodziców do pracy za granicę. 

Zadaniem efektywnego nauczyciela jest pomoc uczniom w rozwoju samodyscypliny i 

świadomości własnych zachowań. W związku z tym nauczyciel powinien nie tylko mówić, 

ale także słuchać uczniów, aby lepiej ich poznać. Refleksyjny praktyk nie stosuje twardych 

i niezmiennych zasad, dostosowuje swoje działania do bieżących potrzeb. Uczniowie są 

niepowtarzalni, a ich zachowania wypływają za każdym razem z innych przesłanek. Jeśli 

zaakceptujemy uczniów takimi jakimi są, i pomożemy im lepiej zrozumieć samych siebie, to 

będą lepiej funkcjonować w swoim środowisku. 

Największym problemem dla nauczyciela motywującego uczniów nie jest ich niechęć 

do nauki ale apatia. 

Uczniowie apatyczni nie interesują się nauką szkolną, a nawet izolują się od niej 

(często przez opuszczanie zajęć). Nauka nie ma dla nich sensu ani wartości, nie chcą się nią 

zajmować, nie cenią jej, choćby zdawali sobie sprawę, że przy umiarkowanym nakładzie 

pracy osiągnęliby sukces. Trudne jest zadanie wyrobienia motywacji do nauki u uczniów 

apatycznych, którzy nie mieli wielu okazji by przeżyć i zrozumieć co znaczy angażować się 

w czynności dydaktyczne. Uczniom apatycznym potrzebne są takie same jak innym uczniom 

doświadczenia dydaktyczne stymulujące ciekawość, zainteresowanie i refleksje, tyle 

że częstsze i bardziej spersonalizowane. Starania o wzbudzenie motywacji do nauki powinny 
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być konsekwentne, ale subtelne. Niewiele dadzą, jeśli uczeń odbierze je jako nękanie, 

manipulowanie lub zmuszanie.  

Nauczyciel jako osoba kierująca i kontrolująca grupę uczniów winien posiadać 

umiejętność tworzenia takich warunków, które pozwoliłyby na zwiększenie efektywności 

nauczania i uczenia się. Nie może stać po drugiej stronie barykady. Powinien pomóc uczniom 

zarówno w przyswojeniu wiedzy jak i rozwoju samodyscypliny. 

Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość 

pracy szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, 

obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które będą procentować w przyszłości. Stąd 

określenie „jaki uczeń taki pracownik” nosi znamiona prawdy. 

W związku ze zdiagnozowanym w naszej szkole problemem niskiej frekwencji 

uczniów na zajęciach szkolnych, opracowany został program działań zmierzający do poprawy 

frekwencji. 

Cele ogólne 
• Zwiększenie frekwencji w stosunku do roku ubiegłego  

• Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów  

• Rozważenie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia  

• Wypracowanie metod kształcenia właściwego zachowania uczniów  

• Doprowadzenie do refleksji nad własną praktyką nauczycielską  

• Stworzenie możliwości współpracy pomiędzy różnymi grupami nauczycieli na terenie 

szkoły, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami – rodzicami i uczniami  

Cele operacyjne 
• W szkole istnieje jednolity, spójny system usprawiedliwień  

• W szkole monitorowana (raz w miesiącu) jest frekwencja ucznia  

• Uczniowie znają korzyści płynące z uczenia się  

• Uczniowie, rodzice i nauczyciele znają system usprawiedliwień  

• Szkoła jest miejscem bezpiecznym, uczniowie otoczeni są opieką  

Formy usprawiedliwiania 

1. Wpis w zeszycie od rodziców. 

2. Zwolnienia lekarskie. 

3. Rozmowy z rodzicami (opiekunami). 

4. Rozmowy z uczniami. 

5. Współpraca z nauczycielami 

Obowiązujące zasady: 
• Wprowadzamy analizę frekwencji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej  
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• Sporządzamy ranking frekwencji klas i poszczególnych uczniów  

• Przedstawiamy uczniom i rodzicom wyniki rankingu  

• Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy (powyżej 32 godzin 

nieusprawiedliwionych), naganę dyrektora (powyżej 50 godzin 

nieusprawiedliwionych) oraz opuścił ponad 100 godzin nieusprawiedliwionych 

w roku szkolnym może być karnie przeniesiony do równoległej klasy o tym samym 

profilu kształcenia lub innej szkoły  

• Nauczyciele konsekwentnie przestrzegają zasad klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i 

nie klasyfikują uczniów u których brak jest podstaw do wystawienia oceny  

• Dyrekcja analizuje przypadki uczniów, którzy są nieklasyfikowani z poszczególnych 

przedmiotów i wyjaśnia z nauczycielami przyczyny nieklasyfikowania oraz podstawy 

klasyfikowania z pozostałych przedmiotów 

• Telefoniczny kontakt wychowawcy klasy, z aparatu służbowego w przypadku 

nieobecności ucznia w szkole przekraczającej 3  dni  

• Rozbudowujemy system nagród za bardzo dobrą frekwencję (list pochwalny dla 

ucznia i rodzica) wyróżnienie na apelu szkolnym 

• Opracować regulamin przyznawania nagród za najlepszą frekwencję dla klas 

i poszczególnych uczniów 

• Uczeń, który opuścił więcej niż 40 godzin (nieusprawiedliwionych) zostaje wezwany 

przed zespół ds. frekwencji 

• Program zostaje wdrożony w przypadku gdy klasa liceum uzyska wynik 

miesięcznej frekwencji poniżej 90% a klasa technikum poniżej 85% 

Zadania wychowawcy: 

• nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy, na zebraniu 

rodziców 

• poznaje przyczyny nieobecności, współdziała z pedagogiem w zakresie pomocy 

uczniom 

• w miarę możliwości kontaktuje się pisemnie lub telefonicznie w przypadku dłuższej 

nieobecności (powyżej 3 dni) w szkole 

Zadania nauczycieli: 

• współdziałają i komunikują się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów 

• prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnorodnych metod aktywizujących 

ucznia 

• nauczyciele  potrafią  postępować z dziećmi trudnymi, wymagającymi specjalnej 

troski 
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Zadania rodziców: 

• współpracują ze szkołą 

• informują na bieżąco wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w szkole 

• współtworzą spójny plan oddziaływań wychowawczych 

• Rada Rodziców (w miarę posiadanych potrzeb) wspiera dyrekcję w zakresie 

wynagradzania uczniów o 100% frekwencji w ciągu roku (za cały okres nauki) 

Zadania uczniów: 

• przebudowują swoją hierarchię wartości i potrzeb i znają związek między absencją, 

a wynikami w nauce 

• uczą się odpowiedzialności za nieobecność na zajęciach 

• wspierają osoby nieobecne z powodu choroby pomagając uzupełnić braki 

• samorząd uczniowski oddziaływuje  i reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów 

• uczniowie poszukują akceptacji, poczucia przynależności do grupy i chcą osiągnąć 

sukces 

Spodziewane efekty: 

• szkoła posiada jednolite podejście do problemów dyscyplinarnych 

• zwiększenie frekwencji, w efekcie podniesienie wyników nauczania 

• uczniowie mają wysoki stopień motywacji 

• liczba godzin nieusprawiedliwionych spada 

• uczniowie są świadomi konsekwencji swego zachowania zarówno pozytywnego jak 

i negatywnego 

• nauczyciele stosują pozytywne i bardziej efektywne sposoby kontroli klasowej  

• uczniowie są emocjonalnie związani ze szkołą 

• szkoła jest dla ucznia miejscem gdzie stawiane są mu wymagania, ale oferuje się 

atrakcyjne możliwości spędzenia czasu wolnego i nauki (koła zainteresowań, zajęcia 

sportowe, działalność w Samorządu Uczniowskiego) 

• szkoła stwarza warunki do wymiany opinii na temat polityki dyscyplinarnej pomiędzy 

nauczycielami, uczniami i rodzicami 

• szkoła posiada zestaw procedur postępowania w konkretnych sytuacjach 

problemowych 
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Etapy wdrażania programu 
 
Lp. Etap 

1 
Wywiad, pogadanka, ankieta wśród uczniów i rodziców na temat przyczyn niepowodzeń 

szkolnych i niskiej frekwencji. Uświadomienie uczniom i rodzicom ścisłej zależności między 

frekwencją a wynikami w nauce. 

2 Opracowanie programu działań, celem których jest poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

3 Zatwierdzenie programu naprawczego jako obowiązującego w szkole.

4 Analiza  i przygotowanie raportów frekwencji poszczególnych uczniów.

5 Wprowadzenie monitorowania frekwencji  poszczególnych klas.

6 Motywowanie uczniów do lepszej frekwencji.

7 
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki na terenie szkoły, uświadomienie zagrożeń 

wynikających z nie przestrzegania regulaminów. 

8 Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń wynikających z opuszczania zajęć szkolnych. 

9 Zorganizowanie cyklu spotkań z zespołem dla uczniów klas o najniższej frekwencji. 

10 
Zorganizowanie cyklu spotkań z psychologiem PPP dla rodziców uczniów klas o najniższej 

frekwencji. 

11 
Uświadomienie uczniom korzyści wynikających z nauki poprzez wskazywanie pozytywnych 

przykładów. 

12 
Dokształcanie nauczycieli w zakresie: komunikowania się i integracji zespołów 

klasowych, profilaktyki uzależnień, jak poradzić sobie ze stresem. 

13 Nagradzanie uczniów i klas o najwyższej frekwencji. 

14 Ewaluacja funkcjonowania programu.

15 Opracowanie wniosków oraz ocena funkcjonowania programu.

 

Projekt ewaluacji 

 

Lp. Etap 

1 
Ankieta na temat znajomości systemu usprawiedliwiania i związanego z tym systemu kar 

i nagród, przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, opracowanie statystyczne. 

2 
Wykonanie graficznej analizy porównawczej frekwencji klas w poszczególnych 

miesiącach. 
3 Analiza porównawcza frekwencji w stosunku do roku ubiegłego.

4 Monitoring wdrożonego programu działań dyscyplinujących.

5 Opracowanie raportu na temat funkcjonowania programu naprawczego. 
6 Zatwierdzenie raportu i przyjęcie wniosków do realizacji.

 

Opracował zespół do spraw poprawy frekwencji w szkole. 


