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"Dziecko chce być dobre.  

Jeśli nie umie - naucz.  

Jeśli nie wie - wytłumacz.  

Jeśli nie może - pomóż"  

                              Janusz Korczak 

 

 

I. Wprowadzenie 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka. 

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy 

wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca 

niedostatki wychowania. To, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości  

i norm, w nawiązaniu do których wyodrębnione zostały cele wychowawcze, zawarte  

w niniejszym programie.  

Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko 

wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne 

metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz 

funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.  

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (Dz.U. 2016 poz. 1943) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189) 

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz.U. 2017 poz. 882) 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, (Dz. U. z 2016 r. poz. 487.) 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 

poz. 1654) 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 poz. 783) 

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 poz. 957) 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 

1493).  

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).  
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10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm., Dz.U. 2014 poz. 395)  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.  

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 

poz. 1245).  

14. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz.U. 2015 poz. 1249) 

16. Statut szkoły. 

 

 

 

II. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego 

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego, idąc za definicją wychowania 

przyjętą w ustawie o prawie oświaty (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe), jest wspieranie 

ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

W programie ujęte zostaną obszary i działania dotyczące zarówno wspierania dzieci  

i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania zachowaniom problemowym. 

 

Program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich 

uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników 

administracji  i obsługę szkoły). 
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Działania wychowawczo-profilaktyczne powinny być kierowane do uczniów równolegle z ich 

kształceniem – przekazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz realizacji 

treści wielu przedmiotów 

 

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej 

 

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach liczy 503 uczniów, 

zorganizowanych w 24 oddziałach klasowych, od klas I do VII. Pomimo dużej liczebności uczniów 

w naszej szkole żaden z nich nie jest anonimowy.  Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza 

aktualnej sytuacji wychowawczej.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach, z użyciem 

następujących narzędzi: 

- obserwacja zachowań uczniów oraz postępów edukacyjnych i wychowawczych 

- wywiad z osobami zaangażowanymi w życie szkoły (rodzice, nauczyciele, uczniowie, pracownicy 

szkoły) 

- analiza dokumentacji szkolnej 

- ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie czują się bezpiecznie w naszej szkole, są 

zadowoleni z poziomu i sposobu przekazywania wiedzy w szkole oraz klimatu jaki panuje  

w szkole.  

Ujawniły się pewne obszary problemowe, na które należy zwrócić szczególną uwagę  

w planowaniu konkretnych zadań wychowawczych do pracy w roku szkolnym 2017/2018, tj.:  

- Edukacja prozdrowotna (zaspokajanie potrzeb ruchowych uczniów) 

- Bezpieczeństwo (uwzględnienie bezpieczeństwa w sieci i profilaktyki cyberprzemocy) 

- Rozwój ucznia (orientacja zawodowa, czas wolny, kompetencje czytelnicze) 

- Relacje (przeciwdziałanie agresji słownej i przejawów przemocy, poprawne relacje rówieśnicze) 

- Rodzina (wzmacnianie poczucia własnej wartości, zwiększanie samoświadomości, objawy buntu 

wobec rodziców) 

-Patriotyzm (zwiększanie wiedzy z zakresu historii regionu i szkoły) 

-Komunikacja międzyludzka ( Przeciwdziałanie wulgaryzmom, kultura języka). 
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III. Wizja szkoły 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

Uczniowie: 

- czują się bezpiecznie, są otoczeni serdeczną opieką i życzliwością,  

- wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych poprzez naukę i zabawę, 

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wpływają na decyzję, 

- posiadają wiedzę i umiejętności, konieczne do funkcjonowania we współczesnym  świecie, 

- znają i kultywują tradycje patriotyczne, 

- nabywają wiedzę i umiejętności istotne dla dalszego etapu kształcenia, 

 

Nauczyciele: 

- cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców, 

- mają możliwość i korzystają z podnoszenia swoich kwalifikacji, 

- potrafią dostrzec i wspierać ucznia w rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań, 

- przekazują wartości patriotyczne, ekologiczne i prospołeczne, 

- służą pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów, 

- wspierają działania szkoły, współdziałają z nauczycielami i dyrektorem, 

 

Rodzice: 

- współuczestniczą w procesie  wychowania i kształcenia dzieci, 

- wielopłaszczyznowo współpracują z nauczycielami, 

- wzmacniają wartości patriotyczne,  

- mają wpływ na decyzję i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły. 

 

IV. Misja szkoły 

Jesteśmy szkołą, która podejmuje swoje działania mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom. Reagujemy na przejawy zła, patologii, agresji, przeciwdziałamy 

zagrożeniom. Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, do 

prawidłowego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Kultywujemy tradycje patriotyczne 

oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania kierujemy na dobro i szczęście ucznia. Z misją 

szkoły związane są także oczekiwania rodziców, którzy współpracując z nami podzielają 

przekonanie, że konieczne jest zaszczepienie w dzieciach wiary w siebie, chęci doskonalenia 

się, otwartości i odwagi w podejmowaniu wyzwań. Uczeń tej szkoły będzie przygotowany do 

osiągania zamierzonego celu i ma być „dobrym” dla innych. 
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V. Sylwetka absolwenta 

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach powinien: 

- być  dumny z tego, że jest Polakiem, szanować flagę, godło, hymn i język ojczysty, 

- pamiętać o odwadze i poświęceniu dla ojczyzny oraz o bohaterach historycznych, którzy 

mieli wpływ na kształtowanie naszego kraju, 

- być wytrwały i pracowity w dążeniu do celu, 

- odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i talenty, 

-być twórczy i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i społeczeństwa, 

- pomagać innym, dostrzegać potrzebujących oraz być życzliwym i empatycznym dla innych 

ludzi, 

- umieć porozumiewać się z innymi ludźmi, jasno i szczerze wyrażać swoje zdanie nie raniąc 

przy tym uczuć innych, 

- wykazywać się wysoką kulturą osobistą, używać zwrotów grzecznościowych, 

- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, 

- troszczyć się o wspólne dobro oraz szanować mienie szkoły. 

 

VI. Strategia wychowawcza szkoły/ zadania szkoły w  obszarze 

wychowywania 

Szkoła działa, opierając się na przyjętych wartościach i społecznie akceptowanych 

normach, wzmacnia, wspiera i rozwija je w społeczności szkolnej. Wartości i normy stają się 

tłem dla działań edukacyjnych oraz zadań wychowawczych, które są realizowane  

w następujących obszarach: 

1. Edukacja prozdrowotna (wartości: zdrowie, ruch, wypoczynek, odżywanie) 

2. Bezpieczeństwo (wartości: życie, prawa człowieka, pokój, sprawiedliwość, godność 

człowieka) 

3. Wszechstronny rozwój (wartości: wiedza, nauka, mądrość, odkrywczość, twórczość, 

zainteresowania)  

4. Relacje (wartości: dobroć, przyjaźń, szacunek, akceptacja rówieśnicza, tolerancja)  

5. Rodzina (wartości: wierność, poczucie odpowiedzialności, poczucie przynależności, 

współpraca z rodzicami, wspólnota)  

6. Patriotyzm (wartości:  Ojczyzna, tradycja narodowa, prawość, odwaga, uczciwość, 

podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa)  

7. Komunikacja międzyludzka (wartości: porozumienie, integracja społeczna, 

współpraca, współdziałanie, kultura języka) 
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OBSZAR 
WYCHOWANIA 

CELE WYCHOWAWCZE 

I.  
EDUKACJA 

PROZDROWOTNA 

Cel ogólny:      Uczeń dba o siebie i jest odpowiedzialny za 
własne życie i zdrowie. 

1. Ukazanie uczniom wartości życia i zdrowia.  

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.  

3. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.  

4. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu  

i czynników szkodliwych dla młodego organizmu. 

5. Kształtowanie świadomości własnego ciała  

z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych  

w okresie dojrzewania.  

6. Zapoznanie dzieci z negatywnym wpływem alkoholu, 

nikotyny, narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych na młody organizm. 

7. Zapobieganie różnym uzależnieniom. Profilaktyka 

uzależnień. 

 
 
 
 
 
 

 
II. 

BEZPIECZEŃSTWO 
FIZYCZNE  

I PSYCHICZNE 
 

 

 

 

 

 

Cel ogólny:      Uczeń w naszej szkole ma odpowiednie warunki 
do nauki oraz czuje się bezpiecznie. 

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy  

o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

2. Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w szkole. 

3. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

4. Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na 

dyskusję.  

5. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach nieletnich.  

6. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

7. Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych 

skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych.  
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BEZPIECZEŃSTWO 
W SIECI  

8. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów. 

9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami 

agresywnymi.  

 

1. Zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w Internecie 

2. Kształtowanie umiejętności rozróżniania pozytywnych  

i negatywnych treści zawartych w Sieci. 

3. Wskazywanie sposobów postępowania w sytuacji bycia 

ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. 

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i Internetu.  

5. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, 

w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego 

zaufania do osób poznanych w sieci.  

III. 
WSZECHSTRONNY 
ROZWÓJ UCZNIA 

Cel ogólny:    Uczeń dba o wszechstronny rozwój własnej 
osobowości poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

1. Kształtowanie i rozwijanie pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia i samokształcenia. 

2. Rozbudzanie wśród uczniów zaangażowania do 

poszukiwania wiedzy i dociekania prawdy oraz rozwijania 

umiejętności. 

3. Wdrażanie do umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy 

i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. 

4. Umożliwianie uczniom samodoskonalenia się poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach 

edukacji. 

5. Kształtowanie wytrwałości i samodzielności w działaniu 

 i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.  

6. Angażowanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły  

i środowiska lokalnego. 

7. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz czytelnictwa 

wśród dzieci. 

8. Kształtowanie umiejętności racjonalnego spędzania czasu 
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wolnego. 

9. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako 

jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.  

10. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech 

osobowości, gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.  

IV. 
RELACJE 

MIĘDZYLUDZKIE 

Cel ogólny:    Uczeń potrafi budować poprawne relacje 
międzyludzkie oparte na akceptacji i poszanowaniu godności 
drugiego człowieka. 

1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania  

i podtrzymywania koleżeńskich relacji z rówieśnikami. 

2. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 

reguł i zasad. 

3. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań 

mających na celu pomoc słabszym oraz rozwiązywania 

konfliktów i sporów. 

4. Zwiększanie umiejętności budowania relacji z innymi, 

opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu. 

5. Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji (wolontariat). 

6. Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 

 

V. 
RODZINA 

Cel ogólny:       Uczeń ma świadomość roli i wartości rodziny  
w życiu człowieka. 

1. Budowanie ścisłej współpracy szkoły z rodzicami 

2. Kształtowanie właściwej identyfikacji  z grupą społeczną, 

do której należy uczeń: rodzina, klasa, społeczność lokalna, 

naród. 

3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu obowiązków 

wychowawczych. 

4. Kształtowanie i rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

swoje wybory. 

5. Przestrzeganie zasad obowiązujących we wspólnocie osób, 

której uczeń jest członkiem (rodzina, klasa, grupa). 

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie 

rozpoznawania przyczyn konfliktów w rodzinie; 

wskazywanie na pozytywne sposoby rozwiązywania 
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konfliktów.  

7. Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? Gdzie 

przynależę? 

VI. 

PATRIOTYZM 

Cel ogólny:      Uczeń jest świadomym obywatelem i patriotą. 
Podtrzymuje tradycje szkoły, uczestniczy w obrzędach szkoły  
i regionu. 

1. Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli 

narodowych, pamiątek historycznych. 

2. Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów 

nawiązujących do życia naszych przodków. 

3. Kultywowanie regionalnych tradycji. 

4. Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i 

najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i Polski. 

5. Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, 

zabytków, miast i wytworów kultury narodowej. 

6. Kształtowanie dumy narodowej 

7. Uświadamianie znaczenia świąt narodowych. 

8. Rozwijanie poczucia solidarności i dążenia do życia w 

pokoju. 

9. Poznawanie historii szkoły. 

VII. 
KOMUNIKACJA 
MIĘDZYLUDZKA 

Cel ogólny:     Uczeń potrafi umiejętnie porozumiewać się  
z innymi ludźmi 

1. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi. 

2. Wyrabianie u uczniów nawyku odnoszenia się do siebie  

z szacunkiem. 

3. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach międzyludzkich. 

5. Zachęcanie uczniów do publicznych wystąpień na forum 

szkoły oraz dla społeczności lokalnej. 

6. Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania 

się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język  

i kulturę wypowiadania się. 

7. Kształtowanie umiejętności nawiązywania  



str. 11 
 

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

 

 

 

VII. Powinności wychowawcze 

Podstawowym zadaniem wychowawczym i opiekuńczym szkoły jest rozpoznawanie 

potrzeb uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Dlatego nauczyciele 

dbają o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, wspierają ich rozwój psychofizyczny, 

pomagają w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Każdy nauczyciel jest osobą, która nie 

tylko przekazuje wiedzę, ale i wychowuje. Podstawową powinnością wychowawczą jest 

przygotowanie uczniów do radzenia sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, przy 

jednoczesnym realizowaniu systemu wartości opartego na szacunku wobec drugiego 

człowieka.  

W tym zakresie szkoła: 

1. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych na terenie 

placówki, poza budynkiem szkolnym oraz w czasie wycieczek. 

2. Zabezpiecza doraźną pomoc medyczną.  

3. Zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje nawyki 

uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku. 

4. Organizuje pomoc materialną dla uczniów, wymagających wsparcia materialnego w 

zakresie wyposażenia edukacyjnego przy współpracy z Urzędem Gminy, GOPS -em i 

Radą Rodziców.  

5. Zapewnia uczniom, w zależności od potrzeb, różnorodne zajęcia, w tym  dydaktyczno-

wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, specjalistyczne. 

6. Współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły  w zakresie: 

 diagnozy i terapii uczniów, 

 psychoedukacji i profilaktyki, 

 zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, 

 wspomagania  sytuacji życiowej uczniów. 
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VIII. Ceremoniał i tradycje szkoły 

O charakterze „życia wewnętrznego” szkoły, jej klimacie i  poziomie rozwoju decydują 

także wydarzenia ważne pod względem wychowawczym, tj. święta, uroczystości, tradycje 

szkolne, działania charytatywne, wycieczki oraz pozostałe formy wypoczynku. Szczegółowy 

harmonogram wydarzeń i uroczystości szkolnych stanowi osobny dokument szkolny.  

 

IX. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach  

 Ważną sprawą jest aby wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły postępowali według 

jednakowych, spójnych procedur postępowania w sytuacjach trudnych. Zasady te zostały 

ujęte w odrębnym dokumencie.  

 

X. Zasady ewaluacji 

 

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są 

systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców  

i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych 

efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu 

wychowania.  

 

Sposoby i środki ewaluacji:  

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

- obserwacja postępów w nauce,  

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

- udział w konkursach, Narzędzia ewaluacji:  

- ankieta, - obserwacja,  

- analiza dokumentacji szkolnej, 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich  
w Nowinach został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 
………………………………... r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..       ……………………………….    ………………………………… 
         Dyrektor szkoły     Rada Rodziców          Samorząd Uczniowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Włodarska Ewelina   – psycholog 
Ciosek Katarzyna   – pedagog szkolny 
Stefańska Bernadetta  – kierownik świetlicy szkolnej 
Kasza Ewelina   – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 


