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utrzymać i obronić. Obronić dla siebie  

i innych.” 
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I Postanowienia ogólne. 

1. Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o: 

Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II  

w Mesznej 

Rodzicach - należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również 

prawnie ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek w Szkole 

Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej 

Nauczycielu - należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego 

stosunkiem pracy ze Szkołą Podstawową im. bł. Jana Pawła II w Mesznej 

Uczniu - należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące 

ten obowiązek w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej 

Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej  

Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Mesznej 

Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wilkowice. 

 



 

 

2. Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich 

dzieci mają rodzice. 

 

3. Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że 

kierunki działań wychowawczych szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców,  

a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty 

wychowania. 

 

4. Przyjmuje się, że zarówno rodzice, jak i szkoła w działaniach wychowawczych 

uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka. 

 

5. Program wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy 

każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych 

reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji. 

Nauczyciele zatem: 

- wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego, 

- obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na 

progu jego kariery szkolnej, 

- stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, 

unikając atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny. 

 

7. Uznaje się, że na pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosowują 

przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku 

dziecka aktywności, umożliwiają poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą 

wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli  

i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na 

miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane 

postępy mogą mieć różne indywidualne tempo. 

 

 

 



 

 

II Podstawa prawna programu wychowawczego szkoły. 

Treści zawarte w programie wychowawczym szkoły są zgodne z: 

Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

Konwencją o prawach dziecka 

U/stawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 ze zm.) 

Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 

ze zm.) 

Rozporządzeniem MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624) wraz  

z rozporządzeniem zmieniającym powyższe z dnia 9 lutego 2007r. 

Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977) 

 

III Cele programu wychowawczego. 

Naczelną misją wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości 

młodego człowieka, wyposażenie go w umiejętności i zdolności intelektualne, 

psychologiczne, społeczne, zdrowotne, estetyczne, moralne i duchowe, które 

przygotują go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i wolności.  

 

Cele programu wychowawczego: 

1. W pierwszym etapie edukacyjnym: 

- określenie miejsca dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania w grupie, 

- poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym  

i rodzinnym, 

- kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych (również 

kryzysowych) 

- uczenie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów  

- systematyczne wpajanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na 

ulicy 



 

 

2. W drugim etapie edukacyjnym: 

- przeciwdziałanie niedostosowaniu szkolnemu 

- rozwijanie samorządnej działalności uczniów, 

- kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, 

- eliminowanie agresji i zachowań niedozwolonych 

- poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi, 

- wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków, 

- kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych, 

- kultywowanie tradycji i kultury beskidzkiej, 

- ukazanie roli rodziny w życiu człowieka, 

- współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania. 

 

        Uzupełnieniem programu wychowawczego jest program profilaktyczny, który 

zakłada przede wszystkim: 

- ochronę uczniów przed zagrożeniami, 

- reagowanie na pojawiające się zagrożenia, 

- pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji, 

- osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych. 

Założenia obu programów realizują wszyscy nauczyciele w sposób i w zakresie 

zgodnym z powierzonymi im zadaniami.  

 

IV  Wartości wychowawcze. 

Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania w dzieciach 

pożądanych cech osobowych, które pozwolą młodemu człowiekowi w sposób 

dojrzały i odpowiedzialny wchodzić w kolejne etapy życia. 

Nabywanie poszczególnych cech i zdolności jest procesem odbywającym się  

w trakcie wszelkich działań dydaktycznych i wychowawczych rodziców i szkoły,  

a także w całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli i uczniów. 

 



 

 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej winien odznaczać się: 

- samodzielnością i zaradnością – potrafi w oparciu o własną aktywność rozwiązywać 

problemy, wie, gdzie ewentualnie szukać wsparcia. Świadomie dąży do zgłębienia 

nowych żródeł informacji, posiadania nowych umiejętności. Potrafi uparcie dążyć do 

celu nawet, jeśli ryzyko poniesienia porażki jest znaczne. 

- odpowiedzialnością i obowiązkowością – wie, że podjętych zobowiązań należy 

dotrzymać. Jeśli bierze na siebie obowiązek, wykonuje go sumiennie, z pełnym 

zaangażowaniem. Działając w grupie ma świadomość odpowiedzialności za siebie  

i innych. Podejmuje dojrzałe decyzje. Umie przewidzieć skutki własnych poczynań  

i ograniczyć ich negatywne konsekwencje 

- prawością i prawdomównością – zna zasady współżycia społecznego i potrafi je 

respektować. Jest otwarty na nowe wyzwania, jednakże decyzję o ich realizacji 

uzależnia od społecznej oceny tych zachowań. Jest otwarty na drugiego człowieka, 

jego relacje są czyste, pozbawione kalkulacji. Ceni szczerość i odważnie opowiada 

się po stronie wyznawanych przez siebie wartości.  

- taktem i poszanowaniem innych – jest wrażliwy na potrzeby innych. Szanuje 

kolegów, rodziców, osoby starsze, kalekie. W każdym widzi człowieka, niezależne od 

jego ograniczeń i niedoskonałości. Będąc świadkiem krzywdy bez zastanowienia 

rusza na ratunek. Zna godność człowieka i stoi na straży tej wartości. 

- krytycyzm wobec siebie i innych – samodzielnie ocenia zachowania własne  

i innych, przewiduje konsekwencje działań.  Ma poczucie ograniczeń wynikających 

np. z wieku, w swoich poczynaniach przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie traktuje 

własnych sądów jak wyroczni, potrafi krytycznie ocenić swoje postępowanie  

i wyciągnąć wnioski.  

- tolerancją – chętnie wchodzi w kontakty interpersonalne z innymi ludźmi, potrafi 

zaakceptować ich odmienność. Szanuje ludzi niezależnie od ich przekonań  

i poglądów. W dyskusji potrafi uznać rację strony przeciwnej. Obce są mu: pogarda, 

wywyższanie. 

- aktywnością – cechuje go spontaniczna ciekawość świata, zgłębia różne dziedziny 

życia, posiada szeroki wachlarz zainteresowań i pasji. Jest człowiekiem 

wszechstronnym. Lubi ruch i chętnie uprawia sporty. Intensywnie poszukuje 

własnego miejsca w świecie, korzysta z przysługujących mu praw, ale też nie uchyla 

się od spełniania obowiązków.  

 

Nabywanie w/w cech jest procesem ciągłym, w trakcie jego trwania dokonuje się 

okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku z ustalaniem ocen 



 

 

śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych, a w szczególności oceny 

z zachowania. 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie realizowane jest w trakcie całego procesu 

edukacji, a w szczególności na lekcjach historii, języka polskiego, wychowania do 

życia w rodzinie, na godzinach wychowawczych i zajęciach świetlicowych.  

Uczniowie czynnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, opiekują się 

miejscami pamięci narodowej, biorą udział w uroczystościach związanych z historią  

i tradycją kraju oraz regionu, w jakim mieszkają. Pod okiem nauczycieli przygotowują 

apele np. z okazji Dnia Niepodległości (11 listopada), uczestniczą w przeglądach 

pieśni patriotycznej. 

Patriotyzm to także umiłowanie Ziemi Beskidzkiej, kultywowanie tradycji i obyczajów 

regionalnych. Uczniowie poznają sylwetki wybitnych, godnych naśladowania 

mieszkańców środowiska lokalnego, na bieżąco obcują z twórcami dziełami sztuki, 

muzyką regionalną (np. wystawy, prelekcje w okolicznych Domach Kultury, spotkania 

z muzyką). Poznają i szanują obiekty i obszary ważne dla swojej miejscowości, 

poprzez wycieczki i wędrówki uczą się doceniać walory ukształtowania terenu,  

w jakim żyją.  

 

W programie wychowawczym szkoły istotną rolę odgrywa edukacja ekologiczna  

i prozdrowotna realizowana zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak też w trakcie 

wszelkich innych zajęć. Systematycznie zapoznaje się uczniów z zasadami 

właściwego odżywiania, jego wpływu na całokształt funkcjonowania człowieka (a nie 

tylko na sylwetkę), higieny fizycznej i psychicznej (także związanej z okresem 

dojrzewania), racjonalnego gospodarowania własnym czasem. Zamiast czynności 

obciążających umysł i ciało (komputer, telewizja) proponuje się dzieciom 

alternatywne sposoby aktywności (np. wycieczki w góry, zajęcia sportowe), uczy się 

racjonalnego gospodarowania czasem, usprawnia samodyscyplinę w tym zakresie. 

Od najmłodszych lat uczniowie segregują śmieci, właściwie utylizują odpady 

niebezpieczne (baterie, telefony), dbają o czystość okolicy. W trosce o środowisko 

dzieci są uczone oszczędnego gospodarowania zasobami (woda, prąd, papier itp.). 

Niezwykle ważny element pracy z dziećmi na wszystkich etapach edukacyjnych 

stanowi kształtowanie postaw, wychowanie do wartości wplatane w każdą 

działalność edukacyjną, wychowawczą, informacyjną i profilaktyczną szkoły. Celem 

jest bowiem stworzenie w pełni dojrzałego, odpowiedzialnego młodego człowieka (na 

miaę jego wieku), respektującego ogólnospołeczne normy zachowania  

i postępowania oraz posiadającego własny, stabilny system wartości, determinujący 

całokształt jego funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Dziecko uczy się 

wsłuchiwać w siebie, poznawać i nazywać swoje uczucia, emocje i potrzeby, 

uświadamia sobie, że chce być dobrym, a przez to buduje i utwierdza poczucie 



 

 

wartości i godności własnej. Jednocześnie staje się wrażliwe na drugiego człowieka, 

szanuje go w sposób bezwarunkowy, jest wrażliwe, chętnie wspiera, niesie pomoc. 

Obca jest mu złość, zazdrość, nienawiść,  

 

V Szczegółowe zadania szkoły jako środowiska 

wychowawczego: 

Pierwszy etap edukacyjny: 

Cele i efekty działań 
wychowawczych 

Sposób realizacji Termin Odpowie
-dzialni 

Ewaluacja 

1.Miejsce dziecka w 
grupie: 
-poczucie przynależności 
do danej klasy, 
-wyrażanie potrzeb 
działania w grupie 
rówieśniczej, 
-współtworzenie i 
respektowanie norm 
grupy, 
-współodpowiedzialność 
za działania grupy. 

-wybory samorządu kla-
sowego, 
-zabawy integrujące 
zespół klasowy, 
-organizowanie imprez i 
uroczystości szkolnych i 
klasowych(ślubowanie 
klas pierwszych, klasowe 
ogniska, Andrzejki,Miko-
łajki, Wigilia, bal karnawa-
łowy, powitanie wiosny), 
-wycieczki turystyczno-
krajoznawcze po okolicy. 

IX, 
cały rok 

wycho-
wawcy 
klasI-III 

obserwacja, 
techniki 
socjometry-
czne 

2.Poznawanie i 
przestrzeganie norm 
dobrego zachowania w 
środowisku szkolnym i 
rodzinnym: 
-okazywanie szacunku 
wobec dorosłych, 
rówieśników i młodszych 
w słowach i działaniach, 
-nawykowe stosowanie 
zwrotów 
grzecznościowych, 
-poznanie symboli naro-
dowych i nabycie umie-
jętności zachowania się 
wobec nich, 
-znajomość i stosowanie 
obowiązujących zasad 
korzystania z urządzeń 
teleinformatycznych na 
terenie szkoły i poza nią, 
-znajomość i przestrze-
ganie zapisów statutu 

-podejmowanie tematyki 
na zajęciach integracyj-
nych , wplatanie odpo-
wiednich treści w czasie 
zajęć obowiązkowych i 
dodatkowych w szkole 
poprzez opowiadania, 
scenki rodzajowe, trening 
umiejętności interperso-
nalnych, dramę, rozmowę 
nauczającą, 
-prezentacja symboli na-
rodowych i nauka godne-
go zachowania się wobec 
nich, nauka hymnu państ-
wowego, postawy i sza-
cunku wobec Flagi i 
Godła Państwowego, 
-przybliżanie tematyki i 
zagrożeń związanych z 
korzystaniem z urządzeń 
teleinformatycznych 
-zapoznanie uczniów ze 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI, V 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
IX, X 

wycho-
wawcy 
klas I-III, 
Kateche-
ta, 
pedagog 
 
 
 
 
 
wychowa
wcy, 
Dyrektor 
szkoły 
 
 
 
wycho-
wawcy, 
pedagog 
 
wycho-

Obserwacja, 
rozmowy z 
uczniami,wy
niki 
konkursów 
 
 
 
 
 
 
obserwacja 
uczniów 
podczas 
uroczystości 
szkolnych 
 
 
obserwacja 
uczniów 
 
 
analiza 



 

 

odnośnie wyglądu 
ucznia. 

statutem szkoły, prawami 
i obowiązkami ucznia 
oraz konsekwencjami 
nieprzestrzegania 
wytycznych dokumentu, 
 

wawcy 
klas 

dokumen-
tów 

3.Kształcenie umiejęt-
ności zachowania się w 
sytuacjach trudnych: 
-znajomość i rozumienie 
pojęć: norma, prawo, 
obowiązek, tolerancja, 
godność (stosownie do 
wieku), 
-świadomość własnych 
praw oraz instytucji słu-
żących pomocą w razie 
potrzeby, 
-dostrzeganie różnic mię-
dzy ludźmi i ich akcepto-
wanie, 
-rozróżnianie dobra i zła 
oraz odpowiednie reago-
wanie na konkretne sytu-
acje, 
 
 

-zapoznanie z dokumen-
tami szkolnymi: statutem, 
wewnątrzszkolnymi 
zasadami ocenia i 
klasyfikowania i innymi, 
-podejmowanie tematyki 
poprzez aranżację 
scenek dramowych, 
rozmowy nauczające, 
prace plastyczne itp. 
 
 

IX, X 
 
 
 
 
 
 
cały rok 

wychowa
wcy klas 
I-III, 
 
 
 
 
wychowa
wcy klas 
I-III, 
katecheta 

funkcjono-
wanie szkol-
nego 
systemu 
oceniania 
zachowania, 
obserwacja,
przegląd 
twórczości 
plastycznej 

4.Uczenie sposobów 
konstruktywnego rozwią-
zywania konfliktów: 
-umiejętność odmawiania 
w społecznie akceptowal-
ny sposób, 
-ćwiczenia rozładowywa-
nia napięcia emocjonal-
nego bez krzywdzenia 
innych, 
-nauka odróżniania istoty 
problemu od osoby go 
wywołującej 

-ćwiczenia asertywności, 
-rozmowy wychowawcze, 
scenki dramowe, ćwicze-
nia oddechowe itp.  
- rozwiązywanie na forum 
klasy rzeczywistych 
problemów 
poszczególnych uczniów 

cały rok wycho-
wawcy, 
pedagog,
wychowa
wcy 
świetlicy 
 

Obserwacja 
i analiza 
zmian w 
zachowaniu 
poszczegól-
nych ucz-
niów 

5.Systematyczne wpaja-
nie zasad bezpiecznego 
zachowania w szkole, w 
domu, na ulicy: 
- -znajomość i respekto-
wanie procedur bezpie-
czeństwa w szkole 
-bezpieczne użytkowanie 
sprzętów domowych 
(prąd, ogień, woda), 

- opowiadania, rozmowy 
wychowawcze, scenki 
dramowe itp. 
- spotkania z policjantem, 
strażakiem itp. 
- konkursy plastyczne i 
inne  

cały rok wychowa
wcy, 
pedagog,
wychowa
wcy 
świetlicy 

obserwacja 
zachowań 
uczniow-
skich, 
publiczna 
analiza 
zachowań 
zagrażają-
cych bezpie-
czeństwu 



 

 

-znajomość zasad ruchu 
drogowego 
-umiejętność 
identyfikowania i właści-
wego reagowania na 
zachowania wątpliwe ze 
strony innych (np.obcych 
dorosłych) 
 

 

Drugi etap edukacyjny: 

Cele i efekty działań 
wychowawczych 

Sposób realizacji Termin Odpowie-
dzialni 

Ewaluacja 

1.Przeciwdziałanie nie-
dostosowaniu społecz-
nemu: 
-kształtowanie uczci-
wości i pracowitości u 
uczniów 
-wzmacnianie więzi 
uczuciowych z rodziną, 
szkoła, grupami 
rówieśniczymi, 
-wdrażanie uczniów do 
przestrzegania zasad 
życia społecznego i 
szacunku dla pracy 
-uświadamianie war-
tości bezinteresownej 
pracy na rzecz innych. 

-bieżące monitorowanie 
ocen i zachowań uczniów w 
szkole oraz frekwencji 
-ukazywanie sylwetek ludzi 
godnych naśladowania 
- każdorazowe publiczne 
wzmacnianie społecznie 
pożądanych zachowań i 
postaw 
-realizacja zagadnień w 
ramach godzin 
wychowawczych, zajęć 
wychowania do życia w 
rodzinie 
- organizacja działalności 
charytatywnej i 
samopomocowej wśród 
uczniów (uczeń społecznik) 

cały rok wszyscy 
nauczycie
le, peda-
gog,wy-
chowawcy 
świetlicy  

obserwacje
analiza 
dzienników 
lekcyjnych i 
dzienników 
uwag, 
konsultacje 
nauczyciels
kie  

2.Rozwijanie samo-
rządnej działalności 
uczniów: 
-zrozumienie pojęcia 
”samorządność” 
poprzez aktywizowanie 
wszystkich uczniów w 
klasie i w szkole, 
-rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za 
sprawy klasy i szkoły, 
-stosowanie zasad 
szkolnej demokracji 
-określenie praw i obo-
wiązków uczniów doty-
czących sposobów 
zachowania w czasie 

-wybór samorządu 
klasowego i szkolnego, 
-wypracowanie i stosowanie 
procedury odwoławczej w 
wypadku naruszenia praw i 
obowiązków ucznia, 
-współudział uczniów w 
organizacji i przebiegu 
imprez i uroczystości 
szkolnych i lokalnych, 
-realizacja zagadnień w 
ramach godzin 
wychowawczych, 
-współorganizowanie apeli 
porządkowych, 
-konsekwentne 
egzekwowanie stosowania 

IX 
 
 
 
 
 
cały rok 

Dyrektor 
szkoły, 
wychowa
wcy klas 
IV-VI, 
opiekuno-
wie samo-
rządu 
uczniów-
skiego, 
pedagog  

protokoły z 
działalności 
samorządu 
uczniowski
ego, zapisy 
w klasow-
ych zeszy-
tach uwag i 
obserwacji 



 

 

lekcji i przerw, również 
związanych z wyko-
rzystywaniem urzą-
dzeń teleinforma-
tycznych na terenie 
szkoły i poza nią. 

się do reguł 
obowiązujących w szkole. 

3.Kształcenie umiejęt-
ności komunikowania 
się z rówieśnikami i do-
rosłymi: 
-poznanie i stosowanie 
zasad aktywnego słu-
chania, 
-opanowanie umiejęt-
ności jasnego i konst-
ruktywnego formuło-
wania własnych wypo-
wiedzi, 
-opanowanie umiejęt-
ności bezpośredniego i 
otwartego wyrażania 
swoich próśb, oczeki-
wań i sądów, 
-uwrażliwienie na 
uczucia innych 
-umiejętność 
identyfikowania i właś-
ciwego reagowania na 
zachowania wątpliwe 
ze strony innych 
(np.obcych dorosłych) 

-kształcenie komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, 
-trening asertywności na 
godzinach wychowaw-
czych, w ramach wycho-
wania do życia w rodzinie 
oraz innych programów, 
-realizacja treści 
związanych z edukacją 
czytelniczą i medialną, 
wychowaniem do życia w 
rodzinie, 
-ćwiczenie empatii, 
aranżowanie sytuacji 
problemowych. 
-scenki dramowe, aran-
żowanie sytuacji poten-
cjalnie niebezpiecznych 

cały rok wychowa
wcy klas 
IV-VI, 
nauczy-
ciel polo-
nista, his-
toryk,  
pedagog 

analiza 
treści rea-
lizowanych 
w ramach 
godzin wy-
chowaw-
czych, wy-
chowania 
do życia w 
rodzinie, 
zajęć świet-
licowych 

4.Eliminowanie agresji 
i zachowań niedozwo-
lonych: 
-sprecyzowanie 
kodeksu postępowania 
dziecka, ucznia, 
człowieka 
-nauka społecznie 
akceptowalnych 
sposobów 
rozładowywania 
napięcia 
emocjonalnego, 
- nauka odróżniania 
istoty problemu od 
osoby go wywołującej 

-trening panowania nad 
własnymi emocjami, 
konstruktywnego 
reagowania na zaczepki, 
-uświadamianie skutków 
łamania zasad i norm 
współżycia społecznego 
-ćwiczenia dramowe, 
rozwiązywanie przykła-
dowych problemów na 
forum klasy 
- wzmacnianie 
podejmowanych przez 
dzieci prób nieagresywnego 
rozwiązania trudności 

cały rok wychowa
wcy klas 
IV-VI, 
pedagog, 
wycho-
wawcy 
świetlicy 

analiza 
tematyki 
godzin 
wychowaw-
czych, wy-
chowania 
do życia w 
rodzinie, te-
matyki za-
jęć świetli-
cowych 
(dzienniki) 

5.Poznanie swoich 
mocnych i słabych 
stron i praca nad nimi: 

-podkreślanie mocnych i 
uświadamianie słabych 
stron uczniów przez 

cały rok wszyscy 
nauczycie
le, peda-

analiza 
tematyki 
godzin 



 

 

-nabycie umiejętności 
obiektywnej oceny 
własnego postępowa-
nia, 
-świadomość własnych 
zalet i wad, akceptacja 
siebie, 
-dostrzeganie wpływu 
innych na kształtowa-
nie własnej osobowoś-
ci, 
-wykształcenie posta-
wy krytycyzmu wobec 
wzorców propagowa-
nych w środkach ma-
sowego przekazu. 

wychowawcę i nauczycieli 
poszczególnych przedmio-
tów, 
-prawdziwe „poznanie 
siebie” dzięki stosowaniu 
aktywnych metod na 
godzinach wychowawczych 
i innych zajęciach 

gog, bib-
liotekarz, 
wychowa
wcy świet-
licy 

wychowaw-
czych, wy-
chowania 
do życia w 
rodzinie, te-
matyki za-
jęć świetli-
cowych 
(dzienniki) 

6.Wdrażanie do pla-
nowania własnych 
działań i przewidywa-
nia ich efektów: 
-rozumienie potrzeby 
wyznaczania sobie 
celów i dążenie do ich 
osiągnięcia, 
-nabycie umiejętności 
dokonania samokont-
roli i samooceny, 
-nauka pożądanych 
sposobów dochodze-
nia do wyznaczonego 
celu. 

-podejmowanie tematyki na 
godzinach 
wychowawczych, zajęciach 
bloku humanistycznego, 
zajęciach świetlicowych, 
-rozmowy wychowawcze, 
analiza przypadku, scenki 
dramowe uzmysławiające 
dzieciom potencjalne 
zagrożenia współczesnego 
świata 

cały rok wychowa
wcy klas 
IV-VI, 
pedagog, 
wycho-
wawcy 
świetlicy 

analiza 
tematyki 
godzin 
wychowaw-
czych, wy-
chowania 
do życia w 
rodzinie, te-
matyki za-
jęć świetli-
cowych 
(dzienniki) 

7.Kształtowanie 
postaw ekologicznych  
i prozdrowotnych. 

-konkursy i akcje 
ekologiczne np. ”sprzątanie 
świata”, 
-organizacja pokazu mody 
ekologicznej 
-organizacja dnia sportu, 
-wycieczki krajoznawcze, 
- spotkania z pielęgniarką 
szkolną (badania bilanso-
we, sprawdzanie czystości, 
pogadanki na temat higieny 
osobistej) 

cały rok 
 
 
 
 
VI 
cały rok 

wychowa
wcy klas 
IV-VI, 
pedagog,
nauczy-
ciel przy-
rody, wy-
chowania 
fizyczne-
go 

wyniki 
konkursów, 
protokoły z 
akcji, 
zapisy w 
dziennikach 

8.Kultywowanie trady-
cji i kultury beskidzkiej: 
-dostrzeganie włas-
nych „korzeni” i „swoje-
go miejsca” na Ziemi,  
-poznanie elementów 
historii i kultury najbliż-

-realizacja treści związa-
nych z edukacją regionalną 
– dziedzictwo kulturowe w 
regionie, 
-udział w konkursach o te-
matyce regionalnej np: 
„Mieszkam w Beskidach”, 

cały rok 
 
 
 
według 
harmo-
nogra-

nauczy-
ciel histo-
rii, nau-
czyciele 
realizują-
cy treści 
edukacji 

wytwory 
sztuki ludo-
wej, ekspo-
zycje, wyni-
ki konkur-
sów,insceni
-zacje 



 

 

szego środowiska 
-budzenie szacunku do 
symboli regionalnych, 
postaci związanych z 
historią regionu i jego 
współczesnym życiem 
 

„Kiermasz Wielkanocny”, 
-współpraca z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w 
Mesznej, Bystrej, 
-współpraca z biblioteką 
publiczną w Mesznej,  
- udział w imprezach oko-
licznościowych zespołu 
„Górolicki” 

mu or-
ganizato
rów 

regional-
nej, 
katecheta, 
nauczy-
ciel 
muzyki 

9.Ukazanie roli rodziny 
w życiu człowieka: 
- przekonanie o nad-
rzędnej roli rodziny w 
życiu każdego człowie-
ka – funkcje rodziny, 
-wspieranie rodziców w 
procesie wychowania, 
-poznanie praw i obo-
wiązków dziecka oraz 
rodziców, 
-uświadomienie dzie-
ciom konieczności 
dostosowania ich pot-
rzeb do możliwości 
rodziny, 
-omówienie wpływu 
atmosfery rodzinnej na 
funkcjonowanie czło-
wieka 

-poruszanie tematyki na 
godzinach wychowawczych 
oraz zajęciach świetlico-
wych, 
-realizacja treści w ramach 
wychowania do życia w 
rodzinie, edukacji regio-
nalnej – dziedzictwo kultu-
rowe w regionie, 
-pogadanki, rozmowy nau-
czające w ramach języka 
polskiego, historii, przyrody, 
- wykonanie drzewa genea-
logicznego 

cały rok wychowa
wcy, nau-
czyciele 
poszcze-
gólnych 
przedmio-
tów, 
pedagog, 
nauczy-
ciel WDŻ, 
wychowa
wcy 
świetlicy 

analiza 
tematyki 
godzin 
wychowaw-
czych, wy-
chowania 
do życia w 
rodzinie, te-
matyki za-
jęć świetli-
cowych 
(dzienniki) 

10.Współdziałanie z 
rodzicami w procesie 
wychowania. 

-współpraca z rodziacami w 
zakresie wychowania dzieci 
(spotkania, konsultacje, 
porady, pomoc w przezwy-
ciężaniu trudności), 
-działalność Rady Rodzi-
ców 
-imprezy integracyjne np. 
bal noworoczny, piknik ro-
dzinny, 
-udział rodziców w przeds-
tawieniach i uroczystoś-
ciach szkolnych: spotkanie 
andrzejkowe,  wigilijne, 
obchody dnia dziecka i inne 

cały rok 
kalen-
darz 
imprez i 
uroczys-
tości 
oraz 
harmo-
nogram 
spotkań 
z rodzi-
cami 

Dyrekcja, 
wychowa
wcy klas, 
inni 
nauczycie
le, Rada 
Rodziców 

protokoły z 
uroczystośc
i i imprez 

 

 



 

 

VI Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego  

w przypadku pojawienia się zagrożeń (patologii)  

o szczególnym natężeniu. 

Zagrożenia o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu: 

1. W przypadku pojawienia się w szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym 

natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, o których mowa 

w rozdziale V mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy 

wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu. 

2. Z wnioskiem dotyczącym wdrożenia realizacji określonego programu może 

wystąpić każdy nauczyciel szkoły, Dyrektor i Rada Rodziców. 

3. Właściwy program opracowuje specjalna komisja Rady Pedagogicznej powołana 

przez Dyrektora.  

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewnia 

Dyrektor szkoły na wniosek komisji.  

5. Opracowany program przyjmuje się do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej. 

6. Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rady 

Rodziców. 

7. W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po 

dokonaniu modyfikacji. 

 

Kumulowanie się negatywnych cech osobowych u poszczególnych uczniów: 

1. W przypadku Kumulowania się negatywnych cech osobowych może być 

opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego 

ucznia. 

2. Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań 

wychowawczych występuje wychowawca klasy. 

3. Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca 

przy udziale rady klasowej. 

4. Przy konstruowaniu indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych 

należy uwzględnić opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej. 

5. Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje 

Dyrektor szkoły bądź wicedyrektor. 



 

 

6. W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań 

wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji. 

7. Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program 

oddziaływań wychowawczych, Dyrektor szkoły we współpracy z organem 

prowadzącym podejmuje odpowiednie działania zmierzające do zbadania sytuacji 

dziecka przez odpowiedni organ.  

 

VII Prawa i obowiązki ucznia. 

1. Uczeń ma prawo: 

a) do poszanowania jego godności osobistej, zgodnych z powszechną Konwencją 

Praw Dziecka, 

b) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

c) jawnego wyrażania własnych opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak 

uwłaczać niczyjej godności osobistej. 

d) do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych (kończenie lekcji równo  

z dzwonkiem) 

e) znać na bieżąco oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów oraz na 7 dni 

przed konferencją klasyfikacyjną proponowane oceny semestralne, 

f) znać program nauczania i spis lektur szkolnych, 

g) wyznawania wybranej religii, 

h) do korzystania z pomieszczeń szkoły i udziału w obowiązkowych zajęciach oraz 

wybranych przez siebie (rodziców) zajęciach nadobowiązkowych na zasadach 

określonych przez przepisy ogólne i wewnętrzne zarządzenia szkolne, 

i) zgłaszania swoich uwag, opinii, wniosków bezpośrednio do wychowawcy lub 

dyrektora szkoły oraz przez swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, 

j) korzystania (w miarę możliwości szkoły) z pomocy materialnej zwracając się do 

wychowawcy, dyrekcji lub nauczyciela zajmującego się pomocą materialną, 

k) do korzystania z możliwości uzyskania wyższych od przewidywanych rocznych 

ocen z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, oceny z zachowania na zasadach 

określonych w WEWNĄTRZSZKOLNYM  OCENIANIU, 

l) ubiegania się o egzamin poprawkowy, 



 

 

m) rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach obowiązkowych 

i nadobowiązkowych w szkole i poza nią w stopniu nie kolidującym z wypełnianiem 

podstawowych obowiązków ucznia, 

n) do życia bez przemocy, 

o) dostępności do informacji, 

p) egzekwowania swoich praw zawartych w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

  

2. Uczniowie mogą korzystać z następujących uprawnień:  

a) na okres ferii, przerw świątecznych oraz na sobotę i niedzielę być zwolnionym  

 z pisemnych zadań domowych 

c) znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego  

 sprawdzianu wiadomości, 

d) poznać ocenę ze sprawdzianu pisemnego lub kartkówki w ciągu tygodnia od  

 napisania, 

e) do indywidualnej konsultacji – z nauczycielami przedmiotu w celu uzupełnienia  

 braków lub pokonywania trudności,  

 

3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnieść skargę  

w przypadku naruszenia praw ucznia.  

4. Ustala się następujące tryby składania skargi: 

 a) uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie składają pisemną skargę do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od naruszenia praw ucznia. Skarga winna zawierać 

konkretny i wyczerpujący opis sytuacji, w której doszło do naruszenia praw ucznia 

 b) dyrektor zleca rozpatrzenie zasadności odwołania zespołowi wychowawczemu  

w terminie 14 dni od wpłynięcia odwołania.  

 d) po rozpatrzeniu odwołania zespół wychowawczy określa zasadność, lub brak 

podstaw do twierdzenia o naruszeniu praw, 

 e) po zapoznaniu się z ustaleniami dyrektor pisemnie powiadamia ucznia lub jego 

rodziców/ prawnych opiekunów o zasadności lub braku zasadności złożonej skargi. 

 



 

 

5. Uczeń ma obowiązek: 

a) dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować, 

b) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

c) poszanowania godności innych w tym; kolegów, nauczycieli pracowników szkoły 

oraz ich poglądów religijnych- zabrania się w stosunku do nich używania słów  

i gestów uznanych powszechnie za obelżywe, 

d) takiego zachowania na zajęciach, by: nie przeszkadzać nauczycielowi w ich 

prowadzeniu, nie naruszać praw uczniów, nie utrudniać im korzystania z wiedzy 

przekazywanej przez nauczyciela,  

e) systematycznego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe, 

systematycznego przygotowania się do nich oraz czynnego w nich udziału, 

f) nie niszczenia sprzętu szkolnego i pomocy, podręczników, zeszytów, przyborów 

oraz mienia prywatnego, 

g) dbałości o kulturę bycia i kulturę słowa w kontaktach z innymi, nie używania 

wulgarnych słów, przeciwstawiać się przejawom wulgarności, 

h) przestrzegania zasad prawa ogólnego i wszelkich praw oraz regulaminów 

obowiązujących w szkole, 

i) zwracania uwagi innym na niewłaściwe zachowanie, a w przypadku zagrożenia 

życia, zdrowia lub istotnych praw innych – natychmiast powiadomić osoby dorosłe. 

j) nie opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw bez 

zgody nauczyciela, 

k) uczęszczania na zajęcia szkolne bez makijażu, pomalowanych paznokci  

i farbowanych włosów oraz wyzywającej biżuterii lub ozdób wskazujących na 

przynależność do nieformalnych grup lub subkultur,  

l) przejawiania troski o czystość i estetykę szkoły,  

m) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia szkoły i Polaka. 

  

6. Tryb usprawiedliwienia nieobecności uczniów w szkole: 

a) wprowadza się obowiązek usprawiedliwienia przez rodziców, prawnych opiekunów 

każdej nieobecności ucznia w szkole, 

b) usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole rodzic może dokonać osobiście 

lub pisemnie zgłaszając o tym wychowawcy, 



 

 

c) usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole w formie pisemnej od rodzica lub 

opiekuna następuje na najbliższej godzinie wychowawczej od momentu powrotu do 

szkoły, 

 

7. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole: 

a) w szkole i na jej terenie ogranicza się korzystanie z telefonów komórkowych 

 i innych urządzeń teleinformatycznych, 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zaginięcia telefonów i innych 

urządzeń teleinformatycznych, 

c) uczeń, który pozostaje w pilnej potrzebie skontaktowania się z domem lub 

rodzicami, może w tym celu skorzystać z telefonu szkolnego, 

d) w wyjątkowych sytuacjach losowych rodzic ze swoim dzieckiem może 

skontaktować się za pośrednictwem telefonu szkolnego.  

  

VIII Nagrody i kary w systemie wychowawczym szkoły. 

Zasady ustalania oceny z zachowania określa „Punktowy system oceniania 

zachowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mesznej w klasach IV – VI” 

oraz Wewnątrzszkolne Ocenianie – kl. I - III 

Uczeń otrzymuje nagrodę za: 

1. Wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. 

2. Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych (wybranych). 

3. Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i jej społeczności. 

4. Osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły. 

5. 100% frekwencję. 

Rodzaje nagród: 

1. Pochwała wychowawcy wobec całej klasy. 

2. Pochwała wychowawcy lub Dyrektora na forum szkoły. 

3. Pochwała wychowawcy wobec rodziców. 

4. List pochwalny wychowawcy lub Dyrektora szkoły. 

5. Dyplom okolicznościowy od Dyrektora szkoły. 



 

 

6. Nagroda rzeczowa za szczególne osiągnięcia. 

7. Umieszczenie nazwisk laureatów i osób wyróżnionych na stronie internetowej 

szkoły. 

8. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych 

odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

 

Uczeń otrzymuje karę za: 

1. Akty agresji słownej – w zależności od stopnia użytego wulgaryzmu – nagana 

wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag. 

2. Akty agresji fizycznej - w zależności od stopnia wyrządzonej krzywdy – nagana 

wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag, nagana 

Dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej, zakaz 

uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, powiadomienie policji. 

3. Nieodpowiednie zachowanie na lekcji – wpis uwagi do dziennika uwag, nagana 

wychowawcy, nagana Dyrektora szkoły, powiadomienie rodziców. 

4. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przerw – uwaga w dzienniku 

uwag, wyznaczenie dodatkowego obowiązku w porozumieniu z rodzicami. 

5. Akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły – wykonanie dodatkowej pracy na 

rzecz szkoły, poniesienie kosztów finansowych przez rodziców na podstawie 

protokołu strat (protokół spisuje wychowawca i przedstawia Dyrektorowi szkoły). 

6. Niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, niewłaściwa postawa ucznia 

wobec nauczycieli i pracowników szkoły – nagana wychowawcy, nagana Dyrektora 

szkoły, rozmowa z rodzicami. 

7. Naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

informatycznych – odebranie sprzętu i przekazanie go rodzicom. 

 

Rodzaje kar, stosowanych wobec ucznia. 

Zachowanie sprzeczne z regulaminem podlega następującym karom: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

c) zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

szkoły  



 

 

na zewnątrz, uczestniczenia w imprezach rozrywkowych klasy lub szkoły, 

d) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole (jeśli taka istnieje), 

 

Wystąpienie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły ma 

miejsce w następujących powtarzających się przypadkach:  

a) zastraszania i wymuszania, 

b) wandalizmu i niszczenia mienia szkolnego, publicznego i prywatnego, 

c) stosowania używek typu papierosy, alkohol, środki odurzające, 

d) agresja ukierunkowana na kolegów, bójki rozboje i pobicia, 

e) kradzieże, wchodzenie w konflikt z prawem, 

W przypadku zniszczenia przez ucznia mienia szkolnego lub prywatnego podlega on 

wyżej wymienionym karom, a straty finansowe winni pokryć rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady 

pedagogicznej lub rady szkoły czy innej organizacji. 

Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności 

osobistej ucznia. 

 

IX Formy współpracy wychowawców i nauczycieli  

z rodzicami i innymi instytucjami. 

1. Dom rodzinny ucznia: 

a) cykliczne zebrania i konsultacje z rodzicami w terminach określonych na początku 

roku szkolnego, 

b) stały kontakt wychowawcy z trójką klasową, 

c) bieżące informowanie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

d) rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów przez wychowawcę, pedagoga 

szkolnego, pielęgniarkę (wywiady, obserwacje, wymiana informacji), pomoc  

w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

e) kierowanie rodziców do odpowiednich jednostek i specjalistów powołanych celem 

niesienia pomocy – psycholog, pedagog, prawnik, psychiatra, pracownik socjalny itp., 



 

 

f) pedagogizacja rodziców – tematyka spotkań ze specjalistami stanowi reakcję na 

bieżące potrzeby, 

g) włączanie rodziców do systematycznej pracy na rzecz szkoły, do uczestniczenia  

w życiu społeczności szkolnej, 

h) współpraca z Radą Rodziców w różnych sferach jej działania. 

 

2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna: 

a) konsultacje i diagnostyka w zakresie dojrzałości szkolnej, trudności w nauce, 

niepowodzeń szkolnych itp. – diagnoza indywidualnych przypadków, 

b) spotkania i szkolenia pedagogów szkolnych na terenie poradni. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

a) pomoc uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (finansowanie posiłków, 

organizacja mikołajek, pomoc finansowa dla rodzin), 

b) analiza indywidualnych przypadków, 

c) udział w pracach roboczej grupy interdyscyplinarnej realizującej procedurę 

„niebieskiej karty”. 

 

4. Policja, sąd, służba kuratorska, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych itp.: 

a) spotkania z przedstawicielami poszczególnych instytucji – pogadanki, prelekcje, 

warsztaty, 

b) zajęcia z fachowcami (dopalacze, cyberprzestrzeń, asertywność), 

c) interwencje,  

d)zawiadomienia o dysfunkcjach w rodzinach. 

 

5. Współpraca z przedszkolem: 

a)udział przedszkolaków w uroczystościach szkolnych oraz ważnych dniach dla 

społeczności (dzień życzliwości, pluszowego misia, mikołajki) 

b)wdrażanie uczniów do otaczania młodszych kolegów opieką, pomocą  

w czynnościach codziennych  



 

 

 

X Sposoby realizacji programu wychowawczego szkoły: 

Założenia programu wychowawczego szkoły realizuje się w ramach wszelkich zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych tak obowiązkowych, jak też 

dodatkowych, będących wyborem samego ucznia. Dotyczy to zajęć organizowanych 

w szkole  oraz czasu spędzanego z nauczycielem/wychowawcą poza murami 

placówki (wycieczki, wędrówki). Samodzielność, odpowiedzialność i dojrzałość dzieci 

kształtuje się poprzez aktywną, wielokierunkową działalność samorządu 

uczniowskiego. Wszelkie akademie, uroczystości, święta szkolne organizowane są  

i przeprowadzane przy aktywnym udziale dzieci, często w oparciu o ich sugestie  

i pomysły. Każde zachowanie i postawa godna naśladowania jest publicznie 

wzmacniana w myśl zasady, że lepiej chwalić niż ganić.  

 

 

XI Ewaluacja programu wychowawczego. 

Bieżącego monitorowania realizacji Programu Wychowawczego dokonuje pedagog 

szkolny. Wnioski z monitoringu przedstawia w trakcie zebrania podsumowującego 

pracę w danym roku szkolnym (Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej).  

Uwzględnia się je przy opracowywaniu programu wychowawczego na nowy rok 

szkolny.  

Formy ewaluacji: 

1. Obserwacja (wychowawcy klas, pedagog) 

2. Ankiety dla rodziców i uczniów 

3. Rozmowy z rodzicami i uczniami 

4. Analiza dokumentów 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program został zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski 

 

Meszna, dnia  12 września 2016r.                                                  

                                                                                    ----------------------------------------- 

                                                                                              podpis przewodniczącego 

 

 

 

Program został zatwierdzony do realizacji przez Radę Rodziców 

 

Meszna, dnia 14 września 2016r. 

                                                                                   -------------------------------------------- 

                                                                                                  podpis przedstawiciela 

 

 

 

Program został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady  Pedagogicznej nr 01/14/15 

 

Meszna, dnia 14 września 2016r. 

                                                                                  --------------------------------------------- 

                                                                                                                                                            podpis dyrektora 

 

 

 


