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• zapoznanie uczestników z podstawowymi 
elementami programu,  

• podzielenie się doświadczeniami swoimi i 
szkół z realizacji programu. 

 

 



Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje            
koncepcję pracy ukierunkowaną na 
rozwój uczniów 

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne 

Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga 
rozwój uczniów z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji 

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub         
placówki 

 







  Wprowadziłam dla uczniów z trudnościami zachowania:  
• spotkania motywujące dla ucznia,   
• wstępne spotkanie z udziałem rodzica i późniejsze, wspierające 

spotkania z rodzicem,  
• zebranie zespołu nauczycieli pracujących z danym uczniem 

  
Dla ucznia przygotowywałam codzienne tabele z systemem 
punktowym lub piktogramami - zależnie od wieku i stopnia 
niepełnosprawności intelektualnej. W niektórych przypadkach po 
wdrożeniu wychowawcy to on koordynował program. Zdarzyło się 
również, że przygotowywałam dla jednego ucznia tabele do domu w 
celu wsparcia procesu wychowawczego rodzica.  
PNZ zazwyczaj przynosił oczekiwaną zmianę zachowania. Nauczyciele 
podchodzili z entuzjazmem do programu. 

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu 



Gimnazjum w Wierzchosławicach 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w Staszkówce 

Stworzyliśmy system wzorowany na PZN, ale z pewnymi 
modyfikacjami. Modyfikacja polegała na dostosowaniu kryteriów w 
raporcie dziennym do konkretnego ucznia. Na początek  objęliśmy 
nim  3 uczniów klasy piątej szkoły podstawowej oraz 3 z klasy 
pierwszej gimnazjum. Zdecydowanie wyższe rezultaty udało się 
uzyskać w  szkole podstawowej niż w gimnazjum. W bieżącym 
roku  - podobnie uczestniczy kilku uczniów klasy piątej. 



UCZNIOWIE W MOJEJ KLASIE/ SZKOLE 

65% - 75% grupa uczniów dążących do 

konstruktywnych zachowań i współpracy 

20% - 30%  grupa uczniów przejawiających trudne 

zachowania wymagająca szczególnej uwagi 

Ok. 5% grupa uczniów przejawiających skrajnie 

trudne zachowania wymagająca działań specjalnych 



 Uczeń przejawia nieodpowiednie zachowania: 
◦ Cyklicznie (powtarzające się) 
◦ W różnych sytuacjach (okolicznościach) 
◦ W obecności więcej niż  

jednego nauczyciela/pracownika szkoły 
◦ Zachowanie ma tendencję pogłębiania się 

 

 Negatywne konsekwencje: 
◦ Społeczne dla ucznia,  

rówieśników lub dorosłych 
◦ Zaburza tok nauki swój 

 lub innych uczniów 
◦ Zachowanie problemowe nie stwarza niebezpieczeństwa 

dla samego ucznia lub innych osób 



1. Wprowadzenie ucznia do programu. 

2. Dzień ucznia w programie. 

3. Spotkanie raz w tygodniu zespołu  
koordynującego PNZ. 

4. Kwartalna analiza realizacji programu. 

 



1. Poddanie refleksji, czy uczeń kwalifikuje się 
do programu i  wszystkie działania na 
poziomie klasy zostały wyczerpane – 
formularz zgłoszenia ucznia do program. 

2. Zaproszenie ucznia do programu - rozmowa     
motywująca. 

3. Ustalenie wraz z uczniem celu pracy. 

4. Rozmowa z rodzicem - wprowadzenie rodzica 
w działanie szkoły. 

 



 

 

Materiał filmowy dostępny na: 

 

 

www.programnaukizachowania.pl 

http://www.programnaukizachowania.pl/


1. Spotkanie z osobą koordynującą program. 

2. Krótka rozmowa z nauczycielem przed 

lekcją. 

3. Po każdej lekcji nauczyciel udziela 
uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej 
realizacji celu. 

4. Spotkanie na zakończenie dnia – rozmowa 
podsumowująca dzień w szkole. 

 



 

 

Materiał filmowy dostępny na: 

 

 

www.programnaukizachowania.pl 
 

http://www.programnaukizachowania.pl/


 

 

Materiał filmowy dostępny na: 

 

 

www.programnaukizachowania.pl 
 

http://www.programnaukizachowania.pl/


1. Omówienie realizacji celów 
poszczególnych uczniów. 

2. Przydzielenie elementów wsparcia dla 

uczniów. 

3. Omówienie potencjalnych nowych 

kandydatów. 

 

 

 



1. Omówienie efektów oddziaływania programu.  

o Co działa, a co nie działa? 
 

2. Przekazanie społeczności szkolnej informacji na 
temat skuteczności odziaływania programu na: 

o  pojedynczych uczniów i całą społeczność uczniowską, 
o ogólną atmosferę w szkole. 

 
3. Omówienie możliwości rozwoju szkoły i pracy 

w kontekście PNZ. 

 

 

 

 



Rozmowa motywująca z uczniem (nauczyciel 

zapraszający) 

Rozmowa z rodzicem – wprowadzenie rodzica 
w działania szkoły (uczeń i nauczyciel) 

Rozmowa poranna (koordynator/ nauczyciel) 

Rozmowa przed lekcją (nauczyciel przedmiotu) 

Informacja zwrotna po lekcji (nauczyciel przedmiotu) 

Rozmowa na koniec dnia (koordynator/ nauczyciel) 

 



http://www.programnaukizachowania.pl/
http://www.nodnsophia.pl/
http://www.programnaukizachowania.pl/
http://www.nodnsophia.pl/

