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PROGRAM WYCHOWAWCZY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  

W TRZCIŃSKU-ZDROJU 

 

Opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty wewnątrzszkolne: 

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU 1997 nr 78, 

poz.483 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, 

poz.2572 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, 

poz.674 ze zm.), 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r., 

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (DzU 2012, poz.977 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2013 poz. 532), 

 Statut Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

Trzcińsko-Zdrój, 24 września 2014 r.
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 „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 

się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - 

respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi 

warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności”. (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) 

 

Wprowadzenie 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej w szkole jest stworzenie optymalnych 

warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia tak, aby obok zdobywania wiedzy  

i umiejętności, każdy nasz uczeń miał możliwość kształtowania siebie jako człowieka 

uznającego uniwersalny system wartości, aktywnie uczestniczącego w życiu społecznym, 

otwartego na siebie i innych, mądrego i odpowiedzialnego. 

Wychowanie w szkole powinno być więc działaniem świadomym, systematycznym  

i planowym. Służyć ma temu szkolny program wychowawczy stworzony z myślą o jak 

najlepszym przygotowaniu każdego ucznia do życia społecznego, zawodowego oraz 

odpowiedzialnego korzystania z wolności. Zaplanowane działania wychowawcze, wpisują się 

w założenia polityki edukacyjnej naszego kraju. 

Głównym celem wychowawczym w naszej szkole jest wspomaganie dziecka  

w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, fizycznym, 

estetycznym, moralnym i duchowym a tym samym oddziaływanie na jego osobowość, 

budowanie pożądanych postaw i właściwego systemu wartości oraz kształtowanie 

umiejętności współdziałania, współpracy i otwartości na drugiego człowieka. Działania 

szkoły mają za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu. 

Wśród wartości i postaw, które określa podstawa programowa są również wartości 

wypracowane przez całą społeczność szkolną, które stanowią istotę proponowanych  

w ramach Programu Wychowawczego działań. Należą do nich: bezpieczeństwo, uczciwość, 

rodzina, nauka, odpowiedzialność, przyjaźń, szacunek, życzliwość, dyscyplina, 

sprawiedliwość, życzliwość, mądrość, kreatywność i pasja. 
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„Podstawowym celem wychowania jest ukształtowanie człowieka zdolnego do robienia rzeczy 

nowych, a nie tylko powtarzającego to, co robiły już poprzednie 

pokolenia - człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego!” Jean Piaget 

 

 

Wizja szkoły 

SZKOŁA BEZPIECZNA I TWÓRCZA 

Pragniemy, aby każdy nasi uczniowie byli aktywni, samodzielni, kreatywni, uczciwi, 

odpowiedzialni, ciekawi świata, tolerancyjni oraz szanujący prawo i godność drugiego 

człowieka.  

Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, 

prawego i mądrego. Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako bezpieczna,  

przyjazna i życzliwa, zapewniająca uczniom wszechstronny rozwój.  

 

Misja szkoły 

Celem naszej szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji oraz 

stworzenie optymalnych warunków do dobrego samopoczucia w szkole poprzez zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.  

Chcemy, aby nasi uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, chcemy 

pielęgnować ich talenty i uzdolnienia wzmacniając tym samym poczucie wartości i godności 

osobistej.  

Chcemy zapewnić uczniom dostęp do informacji dających wiedzę, która pozwoli każdemu  

z nich zyskać pewność siebie.  

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie sami chcieli rozwijać się i kształcić, aby wierzyli  

we własne możliwości i nie obawiali wykluczenia, aby potrafili sobie poradzić w trudnych 

życiowych sytuacjach. 

Misją naszej szkoły jest wykreowanie osobowości ludzi odpowiedzialnych, wrażliwych, 

prawych i mądrych, którzy nie pozostaną obojętni na otaczający ich świat. 
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Model absolwenta 

Dążymy, aby uczeń kończący naszą szkołę był: 

 aktywny – ciekawy świata, poszukujący wiedzy, aktywnie i odpowiedzialnie 

uczestniczący w życiu społecznym, 

 samodzielny – potrafiący znaleźć rozwiązanie sytuacji trudnych, dokonujący obiektywnej 

oceny sytuacji oraz własnych możliwości, 

 uczciwy – potrafiący odróżniać dobro od zła, prawdomówny, 

 twórczy – pomysłowy, odkrywczy, otwarty na nowe rozwiązania, 

 wyposażony w kompetencje kluczowe – posiadający umiejętności: czytania  

i rozumienia tekstu, myślenia matematycznego i korzystania z wiedzy matematycznej w 

sytuacjach codziennych, myślenia naukowego i formułowania wniosków, komunikowania 

się w języku ojczystym i obcym, posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, uczenia się i rozpoznawania swoich potrzeb 

edukacyjnych oraz umiejętność pracy zespołowej, 

 odpowiedzialny – dbający o swoje zdrowie, przewidujący skutki swoich działań wobec 

innych jak również wobec środowiska, 

 życzliwy i tolerancyjny - chętny do pomocy, wrażliwy i otwarty na problemy innych, 

szanujący każdego człowieka i jego odmienność,  

 przeciwdziałający dyskryminacji – podejmujący aktywne działania mające na celu 

zapobieżenie krzywdzie innego człowieka wynikającej z braku poszanowania jego 

odmienności. 

 asertywny – świadomy siebie (zalet, wad, zdolności), potrafiący kontrolować własne 

emocje, nie poddający się manipulacjom i presji innych osób, potrafiący określać swoje 

oczekiwania, dokonujący wyborów zgodnych z własnym sumieniem  

i światopoglądem, 

 kulturalny i dobrze wychowany - zachowujący się stosownie do różnych sytuacji, 

odnoszący się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników, 

 szanujący historię i kulturę – pielęgnujący tradycję rodziny, szkoły, regionu, narodu  

i kraju. 
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Założenia ogólne: 

1. Program Wychowawczy Szkoły uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli oraz 

oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.  

2. Program Wychowawczy zawiera całościowy opis celów, zadań i treści wychowawczych.  

3. Szkolny Program Wychowawczy uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze 

do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowania. 

4. Nauczyciele w zakresie wychowania pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą  

w stosunku do rodziców. 

5. Każdy nauczyciel w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, 

powinien zmierzać do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole przyjazne środowisko do 

wszechstronnego rozwoju osobowego. 

6. Wychowanie i kształcenie stanowi w pracy szkoły integralną całość przy jednoczesnym 

zachowaniu właściwych proporcji między przekazywaniem wiedzy i rozwijaniem 

umiejętności a wychowaniem. 

7. Obok kształcenia i opieki, wychowanie stanowi integralną część działalności każdego 

nauczyciela, ponieważ każdy nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą. 

8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek na każdej godzinie lekcyjnej dążyć do ścisłego 

związku dydaktyki z wychowaniem (wartościowanie, wzorowanie, ocenianie). 

9. Godziny z wychowawcą powinny służyć przede wszystkim rozstrzyganiu problemów 

wychowawczych, realizacji treści wychowawczych, prowadzeniu cykli tematycznych 

rozwijających umiejętności np. radzenia sobie z emocjami, ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów itp. 

10. Program Wychowawczy Szkoły jest realizowany przez wszystkich nauczycieli przy 

ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Pracownicy niepedagogiczni wspierają działania 

nauczycieli. 

11. Program Wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną. 
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Dążymy, aby nasza szkoła była twórcza, a zarazem bezpieczna i przyjazna dla ucznia 

 

Zadania wychowawcze 

1. Promowanie uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, prawda, 

sprawiedliwość, życzliwość, uczciwość i szacunek do drugiego człowieka (kształtowanie 

kultury osobistej, uczenie szacunku dla prawdy, uczciwości, dobra wspólnego i własności 

prywatnej, kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody i troski o naturalne 

środowisko, uczenie dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwój sprawności 

ruchowej). 

2. Kształtowanie potencjału intelektualnego i uczenie kreatywnego myślenia i działania 

(rozwijanie dociekliwości poznawczej, ciekawości świata i indywidualnych zainteresowań 

i zdolności, kształtowanie zdolności postrzegania, kojarzenia oraz rozwijania umiejętności 

koncentracji, uczenie twórczego rozwiązywania problemów, wspomaganie 

samodzielności w uczeniu się, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

uczenie radzenia sobie z trudnościami). 

3. Rozwijanie uczuć i emocji (kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, świadomego 

dokonywania wyborów, rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancja  

i poszanowanie dla różnych religii, kultur i tradycji, kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie z problemami, rozwijania konfliktów i pokonywania problemów). 

4. Rozwijanie komunikacji społecznej (formy komunikacji, poszanowanie dla drugiego 

człowieka, akceptacja praw drugiego człowieka, asertywność, utrwalenie bezpiecznych 

zachowań, kształtowanie dyscypliny, umiejętności pracy w zespole, inicjowanie własnej 

aktywności, kształtowanie inicjatywności, i przedsiębiorczości, poszanowanie dorobku 

własnego narodu i lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym 

klasy, szkoły, środowiska, rozwijanie samodyscypliny). 

5. Kształtowanie systemu wartości (obiektywna ocena własnego zachowania, 

przestrzeganie norm społeczno-moralnych, tworzenie hierarchii wartości; kształtowanie 

własnej odpowiedzialności, wypracowanie twórczych postaw, kształtowanie wrażliwości 

na walory estetyczne i wartości moralne). 

6. Edukacja antydyskryminacyjna i integracyjna mająca na celu wpływ na stworzenie 

wśród uczniów odpowiedniej do problemu postawy człowieka wyedukowanego  

i uświadomionego w sprawach równości i różnorodności oraz – zgodnie z podstawą 

programową – działającego przeciw uprzedzeniom i przemocy. 
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Treści wychowawcze 

I. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 

1. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i narodu, jego historii, kultury,  tradycji 

i symboli narodowych. 

2. Zapoznanie uczniów z symbolami i instytucjami, które mają znaczenie dla 

funkcjonowania narodu i państwa polskiego. 

3. Organizowanie różnorodnych spotkań i uroczystości związanych z narodowymi 

rocznicami i świętami państwowymi. 

II. Edukacja regionalna. 

1. Poznanie najbliższego środowiska i swojego regionu, jego historii i kultury. 

2. Poznanie historii i tradycji szkoły. 

3. Budowanie więzi ze szkołą oraz środowiskiem lokalnym. 

III. Wychowanie do życia w rodzinie. 

1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. 

2. Kształtowanie umiejętności budowania bliskich relacji w rodzinie i więzi poza nią. 

3. Okazywanie szacunku dla rodziców i ludzi starszych. 

4. Upowszechnianie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną  

i wspólnego uczestnictwa w pracach domowych. 

IV. Wychowanie medialne i czytelnicze. 

1. Przygotowywanie do krytycznego i odpowiedzialnego odbioru informacji . 

2. Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i utrwalanie 

nawyków obcowania z książką i innymi tekstami pisanymi. 

3. Kształtowanie umiejętności korzystania z przekazów medialnych. 

V. Uczestnictwo w kulturze. 

1. Rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń  

w tej dziedzinie. 

2. Dostarczanie różnorodnych propozycji uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 

3. Udział w życiu kulturalnym miasta i gminy. 

4. Kształtowanie kultury osobistej uczniów poprzez obcowanie ze sztuką (kino, teatr, 

filharmonia, muzeum). 

VI. Rozwój duchowy. 

1. Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 

2. Poznawanie i przyswajanie uniwersalnych wartości oraz kształtowanie własnej 

osobowości. 

3. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron osobowości. 

4. Rozpoznanie zachowań i postaw egoistycznych oraz poszukiwanie sposobów ich 

zmiany. 

5. Zachęcanie do świadomego wysiłku bycia dobrym człowiekiem. 
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6. Przeciwdziałanie takim cechom charakteru jak: skarżenie, lizusostwo, plotkarstwo, 

kłamstwo, egoizm, nieuczciwość . 

7. Kształcenie umiejętności analizowania swego zachowania - przygotowanie do 

samooceny. 

8. Kształtowanie takich cech charakteru jak: uczciwość, odpowiedzialność, 

sprawiedliwość, rzetelność, pracowitość, wytrwałość, tolerancja, wrażliwość na 

krzywdę, otwartość, samodzielność, przedsiębiorczość, asertywność, rzetelna 

samoocena, właściwe określenie celów i dążeń. 

9. Kształcenie umiejętności współdziałania i pracy w zespole. 

VII. Kształtowanie kultury osobistej uczniów. 

1. Zwracanie uwagi na właściwe,  kulturalne zachowanie się. 

2. Uczenie dobrych obyczajów, kultury osobistej oraz umiejętności zachowania się  

w różnych sytuacjach. 

3. Kształtowanie nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną, pozbawioną 

wulgaryzmów i niedbałych, kolokwialnych wyrażeń. 

4. Zwracanie uwagi uczniów na estetykę ubioru i jego właściwy dobór, stosownie do 

okoliczności. 

VIII. Wychowanie ekologiczne. 

1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania jednostki i ogółu na rzecz 

środowiska naturalnego oraz postaw proekologicznych. 

3. Pobudzanie do różnorodnych działań na rzecz przyrody. 

4. Pokazanie zależności degradacji środowiska - przyczyn i wpływu na zdrowie 

człowieka. 

5. Kształtowanie nawyków ekologicznych i ochrony przyrody. 

IX. Wychowanie prozdrowotne i bezpieczeństwo. 

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zachęcanie do 

zdrowego stylu życia. 

2. Kształtowanie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego i nauki – różne 

techniki pracy umysłowej. 

3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, panowania nad własnymi 

emocjami. 

4. Promowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.  

5. Wdrażanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy na zajęciach edukacyjnych.. 

6. Wprowadzanie elementów profilaktyki uzależnień. 

7. Wprowadzanie treści dotyczących bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym  

i życiu codziennym. 

X. Wychowanie poprzez aktywność fizyczną i sportową. 

1. Kształtowanie nawyków aktywności fizycznej i podkreślanie jej znaczenia dla 

prawidłowego rozwoju, zdrowia i urody. 
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2. Kształtowanie zainteresowania sportem.  

3. Rozwijanie umiejętności współdziałanie w grupie. 

4. Zapoznawanie z różnorodnymi grami i zabawami ruchowymi. 

5. Zapoznanie z zasadami popularnych gier zespołowych. 

6. Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych. 

7. Wprowadzanie elementów gimnastyki korekcyjnej, 

8. Promowanie zasad gry fair play, 

 

Formy realizacji 

Zadania wychowawcze powinny być realizowane w trakcie wszystkich zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a w szczególności: 

 podczas lekcji przedmiotowych, 

 na godzinach wychowawczych, 

 podczas prac organizacyjnych (przygotowywanie imprez, dekoracji, działalność 

samorządu szkolnego) 

 na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, 

 na zajęciach sportowych, 

 na zajęciach świetlicowych i bibliotecznych, 

 na zajęciach katechetycznych i rekolekcjach, 

 na zajęciach pozaszkolnych np. wycieczkach, rajdach, zielonych szkołach, 

 w pracy indywidualnej z uczniem i w kontaktach interpersonalnych. 

 

Zasady uwzględniane w pracy wychowawczej 

1. Podmiotowe traktowanie ucznia z  poszanowaniem jego godności i odmienności. 

2. Uwzględnianie opinii uczniów, ich propozycji i uwag. 

3. Interesowanie się problemami i zainteresowaniami uczniów. 

4. Włączanie uczniów do organizacji zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących. 

 

Zadania wychowawcy klasy 

Każdy wychowawca pełni rolę koordynatora działań uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Do zadań wychowawcy klasy należy, m.in.: 

1. Obserwacja uczniów pod kątem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń i braków w celu 

zapewnienia im ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Uwzględnianie specyfiki zespołu klasowego oraz propozycji uczniów i rodziców przy 

budowie planu pracy wychowawczej. 

3. Odpowiedni dobór tematyki godzin wychowawczych i sposobów ich realizacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. 

4. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek itp. 

5. Integrowanie zespołu klasowego. 

6. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów. 
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7. Angażowanie i zachęcanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły. 

8. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z rodzicami uczniów, w celu wspierania rodziny  

w jej funkcji wychowawczej. 

9. Wspieranie uczniów napotykających na trudności w kontaktach rówieśniczych. 

10. Udział w organizowaniu pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o niskich 

dochodach. 

11. Budowanie atmosfery życzliwości i zaufania w relacjach uczeń - wychowawca. 

12. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań 

stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów. 

13. Doskonalenie własnych umiejętności wychowawczych poprzez systematyczny udział 

w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach. 

 

Zakres czynności wychowawcy klasy 

1. Realizacja klasowego planu pracy wychowawczej, a w przypadku klas IV-VI również 

programu godzin wychowawczych. 

2. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem klasy i wywiązywaniem się jej  

ze zobowiązań wobec szkoły. 

3. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z nauką i zachowaniem, a w razie 

potrzeby nawiązywanie kontaktu z rodzicami uczniów. 

4. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów zarówno na płaszczyźnie psychicznej, jak  

i fizycznej. 

5. Rozwiązywanie konfliktów i troska o budowanie właściwej atmosfery w relacjach 

uczeń – uczeń, uczeń – wychowawca, uczeń – nauczyciel. 

6. Organizowanie zebrań klasowych rodziców - zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

7. Prowadzenie dokumentacji pracy klasy. 

8. Ustalanie kalendarza wycieczek, prac klasowych, imprez okolicznościowych. 

9. Przekazywanie na bieżąco wszelkiego rodzaju informacji i ogłoszeń. 

 

Wymienione zadania i czynności wychowawcy klasy nie wyczerpują ich pełnego zakresu. 

Każdy wychowawca powinien poszukiwać jak najbardziej efektywnych sposobów pracy  

z uczniami i współpracy z ich rodzicami w zależności od potrzeb i okoliczności oraz 

możliwości.  

 

Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych 

 Inauguracja roku szkolnego 

 Sprzątanie Świata 

 Pasowanie uczniów klas pierwszych 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Dni Patrona 

 Dzień Niepodległości 

 Andrzejki 
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 Dzień Praw Człowieka 

 Wigilie klasowe i Jasełka 

 Zabawa karnawałowa 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Walentynki  

 Święto Wiosny 

 Dzień Ziemi 

 Święto Flagi 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja 

 Dzień Matki 

 Dzień Dziecka 

 Rodzinna impreza integracyjna 

 Pożegnanie absolwentów 

 Zakończenie roku szkolnego 

 

Monitorowanie i ewaluacja programu 

Monitorowanie Programu Wychowawczego prowadzone jest na bieżąco przez 

dyrektora szkoły, wychowawców klas, pedagoga szkolnego. Przed zakończeniem roku 

szkolnego Program poddawany jest ewaluacji, której celem jest określenie stopnia realizacji 

zadań programowych. 

Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwalają na określenie mocnych i słabych 

stron podjętych oddziaływań wychowawczych. Program ma charakter otwarty i jest 

modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami. 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, ich aktywności, dyskusje  

z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady  

z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, 

sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane 

podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami 

wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek i przewodniczących zespołów 

samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, 

Rada Rodziców), obserwacja i ocena zachowań. 

 

 

 

Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

dnia 24 września 2014 r. 


