
17. 04. 2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda 

Temat zajęć: „Blaski” i cienie wagarów. 

 

1. Podaj inne określenie „wagary”, a następnie zapoznaj się ze znaczeniem tego wyrazu: 

wagary «samowolne przebywanie ucznia poza szkołą» 

wagary – synonimy ………………………………………………………………………….. 

2. Zastanów się ile razy byłeś/aś w życiu na wagarach. Podkreśl odpowiednie stwierdzenie:  

 „NIGDY”                 „1- 5 razy”              „6- 10 razy”                „WICEJ NIŻ 10 RAZY” 

3. Wypełnij krótką ankietę dotyczącą wagarów: 
 

Ankieta: 

1) Zaznacz powody, które skłoniły Cię lub mogłyby być czynnikami skłaniającymi do wagarowania. 

 
nuda 

strach przed lekcjami 

chęć przeżycia czegoś nowego perswazja 

kolegi (koleżanki) 

inne (jakie?)…………………………… 
 

2) Czy, jeśli byłeś/aś na wagarach, o Twojej ucieczce z lekcji dowiedzieli się rodzice?  

tak 

nie 
 

3) Czy, jeśli byłeś/aś na wagarach, o Twojej ucieczce z lekcji dowiedzieli się nauczyciele? 
 

tak  

nie 
 

4) Czy, jeśli byłeś/aś na wagarach, poniosłeś konsekwencje za swoje wagarowanie? 
 

tak  

nie 

4. Uzupełnij tabelkę odpowiednimi uczniowskimi argumentami: 

Argumenty za pójściem na wagary podawane 

przez uczniów 

Argumenty przeciwko chodzeniu na wagary 

podawane przez uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Przeanalizuj tekst dotyczący obowiązków ucznia. Odszukaj punktów, które zostają złamane wtedy, 
kiedy uczeń wagaruje. 

 
Uczeń ma obowiązek: 
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy 

i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych 
przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych; 

3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, 
współtworzenia jej autorytetu; 

4. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej; 
5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się 

zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu 
klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły; 

6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i 
kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań 
innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy 
korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to 
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody; 

7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije 
alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny; 

8. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku 
na terenie szkoły. 
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