
Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni 

 

Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

4. Konwencja o Prawach Dziecka 

5. Ustawy i rozporządzenia MEN: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

6. Karta Nauczyciela 

7. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 

poz.59) w Szkole Podstawowej nr 8  od 1 września 2017r. program wychowawczo-

profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

 

I. Wprowadzenie do programu. 

Badania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko 

wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, 

kształtować postawy, umożliwiać korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć 



edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez działania profilaktyczne 

i wsparcie dzieci w trudnych sytuacjach. 

 

II. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

1. Założenia ogólne. 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu 

czynności z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

2. Główne cele programu: 

 Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić  zdrowy styl życia 

i podejmować zachowania prozdrowotne. 

 Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu własnego zdrowia. 

 Stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu, podniesienie samooceny, 

poczucie przynależności i satysfakcji życiowej. 

 Kształcenie postawy otwartości, szacunku, tolerancji i aktywności. 

 Kształtowanie postawy szacunku do historii, tradycji i kultury wielkiej i małej ojczyzny. 

 Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić  zdrowy styl życia 

i podejmować zachowania prozdrowotne. 

 Wyposażenie ucznia gimnazjum w wiedzę i umiejętności pozwalające podjąć 

racjonalną decyzję dotyczącą dalszej ścieżki kształcenia. 



 Spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym plan 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 Wspieranie rodziców. 

 

3. Uczeń naszej szkoły:  

 Zna swoje prawa i obowiązki. Wie, gdzie szukać pomocy w przypadku łamania 

swoich praw.  

 Przestrzega obowiązujące w szkole zasady. 

 Zna i rozumie zasady prowadzenia zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie, 

przestrzega zasad higieny. 

 Potrafi rozpoznać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu i prawidłowo na nie reaguje. 

 Posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji 

 Potrafi gospodarować czasem w sposób efektywny i sprzyjający zdrowiu. 

 Zna zasady  dobrego zachowania oraz kultury osobistej.  

 Posiada umiejętności komunikowania i zachowania adekwatnie do sytuacji. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za swoje czyny, przewiduje konsekwencje 

swoich działań. 

 Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny. 

 Jest kulturalny, wrażliwy, tolerancyjny oraz uczciwy w stosunku do siebie i innych. 

 Poszerza wiedzę o kulturze, obyczajach i historii  dużej i małej ojczyzny. 

 Poszerza wiedzę na temat patrona szkoły. 

 Odnosi się z szacunkiem do przedstawicieli innych kultur. 

 

4. Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni 

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

• był przygotowany do kolejnego etapu kształcenia 

• uświadamiał sobie potrzebę nieustannego rozwoju i kształcenia, a także miał 

rozbudzoną potrzebę samodoskonalenia 

• znał wysiłek towarzyszący kreatywnemu działaniu i przewidywał jakie uzyska efekty 

w zależności od stopnia włożonego wysiłku  

• określał swoje mocne i słabe strony  

• podejmował współpracę w grupie wykorzystując własny potencjał  

• wskazywał cechy człowieka odpowiedzialnego i sumiennego oraz przewidywał 

konsekwencje wynikające z braku odpowiedzialności 

• znał i stosował zasady konstruktywnego funkcjonowania w swoim otoczeniu jako 

członek społeczności lokalnej i obywatel 

• wymieniał zagrożenia występujące we współczesnym świecie i starał się ich unikać 

• kierował się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym 



• analizował i selekcjonował docierające do niego informacje 

• traktował innych w poczuciu odpowiedzialności, szacunku i tolerancji 

• podejmował różne formy aktywności wskazując na znaczenie przedsiębiorczości 

w codziennym życiu 

• podejmował różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu zarówno w sferze 

fizycznej jak i artystycznej, kulturowej 

• wymieniał podstawowe zasady savoir-vivre i wdrażał je w zarówno w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym  

• w swoich działaniach kierował się wartościami uniwersalnymi i budował ich 

hierarchię  

 

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 został opracowany na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy pracy szkoły składającej się z: 

a) ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

Narzędzia badawcze: 

 ankiety skierowane do uczniów klas I-III, IV-VII oraz uczniów oddziałów gimnazjum 

 ankiety skierowane do rodziców uczniów klas I-III, IV-VII oraz rodziców uczniów 

oddziałów gimnazjum  

 ankiety skierowane do nauczycieli uczących w SP 

b) obserwacji społeczności szkolnej 

c) analizy dokumentacji szkolnej 

d) analizy przeprowadzonej po zrealizowaniu programu szkolnej profilaktyki uzależnień 

„Szkoła cyfrowobezpieczna - my potrafimy serfować na 5tkę!” 

 

Ankieta przeprowadzona wśród rodziców 

Co czwarty ankietowany rodzic (26%) nie został zapoznany z dokumentacją szkolną 

dotyczącą respektowania norm społecznych przez dzieci. 

Zdaniem rodziców nauczyciele prawidłowo reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.  

Zdaniem rodziców najskuteczniejszym sposobem reagowania jest rozmowa z rodzicem 

dziecka (trzech na czterech badanych), około połowy uważa, że  dobry skutek odnosi 

rozmowa z dzieckiem przeprowadzona przez wychowawcę, dyrektora, psychologa, 

pedagoga. Co trzeci badany wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest ustne upomnienie 

ucznia, co piąty rodzic twierdzi, że uwaga w dzienniku bądź obniżenie oceny zachowania 

przynosi oczekiwany skutek. Zaledwie 10% badanych wskazuje, że skuteczna jest kara. 

W szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zachowaniom niepożądanym 

a także działania wzmacniające zachowania oczekiwane i – co ważne - są one skuteczne 

(zdanie 80% rodziców). 



Wśród propozycji działań zwiększających skuteczność w kształtowaniu postaw 

i respektowaniu norm rodzice wymieniają: spotkania ze specjalistami na temat zagrożeń; 

zajęcia integrujące; konsekwencję w postępowaniu z dziećmi; zdecydowane reakcje na 

niewłaściwe zachowania; wyjścia klasowe np. do hospicjum; wspieranie rodziców w pracy 

z dziećmi. Jest wciąż zapotrzebowanie na zajęcia dotyczące zachowania się 

i bezpieczeństwa w Internecie. 

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów 

Uczniowie klas I – III: 

Około połowa uczniów nauczania zintegrowanego przestrzega zasad właściwego 

zachowania w szkole. 

Trzech na czterech uczniów klas I-III zachowuje się właściwie na wycieczkach i podczas 

uroczystości szkolnych oraz stosuje zwroty grzecznościowe. 

Około dwóch trzecich uczniów jest zdyscyplinowanych podczas zajęć szkolnych i około 

połowy na przerwach. 

Uczniowie klas starszych: 

Uczniowie znają zasady zachowania się w szkole; dowiedzieli się o nich głównie z rozmów 

z wychowawcą (ponad trzy czwarte ankietowanych) oraz lektury dokumentów szkolnych 

(około jednej czwartej ankietowanych). 

22% uczniów nie czuje się w szkole bezpiecznie, prawie 43% - tylko częściowo 

bezpiecznie. 

Na zajęciach dominuje postawa koleżeńska lub obojętna. 12% ankietowanych twierdzi, że 

dominuje postawa agresywna. 

Najczęstsze sposoby reagowania nauczycieli na zachowania niepożądane, z jakimi stykają 

się uczniowie to: 

 upomnienie ustne (87%)  

 uwaga w dzienniku (76%),  

 rozmowa z rodzicami (52%)  

 ocena z zachowania (41%), 

 rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem (34%) 

 kara (19%) 

Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli: 

Nauczyciele kształtują postawę uczenia się dzieci od siebie nawzajem poprzez: pracę 

w grupach (100%), przygotowywanie prezentacji (81%), dyskusję (65%) 



Wszyscy nauczyciele diagnozują zachowanie uczniów (głównie poprzez obserwację – 87% 

i wywiad – 65%) 

Zdaniem nauczycieli najskuteczniejsze działania pomocne w diagnozowaniu to wymiana 

spostrzeżeń, wniosków z obserwacji oraz rozmowy z rodzicami, w dalszej kolejności 

konsultacje z pedagogiem/psychologiem oraz spotkania zespołów wychowawczych 

Nauczyciele wykorzystują wyniki diagnozy zachowania uczniów. Głównie ukierunkowują się 

na właściwe dobieranie metod i form pracy oraz na pracę wychowawczą. 

Nauczyciele promują pozytywne zachowania uczniów. 

Nauczyciele realizują cele zawarte w programie wychowawczym. 

Nauczyciele obserwują efekty podejmowanych działań, głównie w zakresie poprawy 

świadomości uczniów na temat potrzeby respektowania norm społecznych (87%) oraz 

integracji klasy (71%) a także umiejętności stosowania kompromisu (68%) i zwiększenia 

tolerancji (68%). 

Analiza przeprowadzonej po zrealizowaniu programu szkolnej profilaktyki uzależnień 

„Szkoła cyfrowobezpieczna - my potrafimy serfować na 5tkę!” 

Wzrost kompetencji zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów w zakresie 

bezpiecznego poruszania sie w internecie oraz zabezpieczenia przed dostępem do treści 

niepożądanych lub niebezpiecznych. Uczniowie potrafią bardziej o siebie zadbać podczas 

poruszania się po internecie. Dzięki temu zmniejsza się ilość potencjalnych sytuacji 

zagrażających. 

Nauczyciele nabyli wiedzę z zakresu pomocy i interwencji w sytuacjach trudnych 

związanych z cyberprzemocą. Poszerzyli także rozumienie zjawiska cyberprzemocy, 

poznali specyficzny kod jakim posługują się uczniowie w wirtualnym świecie, co 

bezpośrednio wpłynęło na możliwości komunikacyjne z uczniami i szybsze wyłapanie 

i wprowadzenie interwencji podczas ewentualnego zagrożenia cyberprzemocą. 

Kontynuowana będzie edukacja rodziców dzieci szkoły, którzy często nieświadomie 

umożliwiają dzieciom dostęp do niestosownych treści. 

IV. Treści wychowawczo-profilaktyczne 

1. Realizowane programy 

W ramach działań wychowawczo – profilaktycznych realizowane są programy: 

- „Trzymaj formę” - propagujący zdrowy styl życia w dwukierunkowym podejściu: 

promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną 

- „Bieg po zdrowie”. - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej 

- „Szkolna Interwencja Profilaktyczna" opracowany przez zespół pracowników Pracowni 

Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 



- „Szkoła cyfrowobezpieczna - my potrafimy serfować na 5tkę!” 

- podjęcie działań zmierzających do przystąpienia do sieci szkół Promujących Zdrowie 

- działania promujące czytelnictwo. 

2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III 

OBSZAR 
ZADANIA 

E
D

U
K

A
C

J
A

 Z
D

R
O

W
O

T
N

A
 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 
kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 
stylowi życia. 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny 
osobistej i aktywności fizycznej. 

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 
w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody 
w swoim środowisku. 

Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 
przyczynowo-skutkowego. 

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 
adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.  
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Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 

Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 
obserwacji i własnych doświadczeń. 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 
z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, 
z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego 
i innych ludzi. 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 
oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 
pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów 
i sporów.  
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Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 
sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się. 

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 
odróżniania dobra od zła. 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji 
i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, 
określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym 
i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, 
szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 
społeczność. 



Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi 
i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk 
plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego 
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji. 

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 
wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. 

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 
umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych 
zawodów. 

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie 
i rozwijanie własnych zainteresowań. 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 
narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 
ekspresji. 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 
narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 
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Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. 

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy 
komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów. 

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń 
technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po 
drogach. 

Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym. 

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, 
w miejscu nauki i zabawy.  

 



3. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV - VIII 

OBSZAR 
ZADANIA – KLASY IV 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.  

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.  

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.  

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy 
zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego 
i zdrowego stylu życia. 

K
S

Z
T

A
Ł

T
O

W
A

N
IE

 P
O

S
T

A
W

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
C

H
 

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę 
współdziałania. 

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.  

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych 
relacji. 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej. 

WARTOŚCI, 

NORMY, WZORY 

ZACHOWAŃ 

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka  

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego 
traktowania.  

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 
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Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów roz-
wiązywania problemów.  

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych. 

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi 
związanych. 

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

 



 

OBSZAR 
ZADANIA V 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą 
czynników, które ich demotywują.  

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań 
prozdrowotnych. 

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz 
akceptowania ograniczeń i niedoskonałości 
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Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej 
współpracy. 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy 
ich sytuacji (wolontariat). 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy. 

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów 
rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących 
i autorytetów. 

WARTOŚCI, 

NORMY, WZORY 

ZACHOWAŃ 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.  

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów 
oraz postaw.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się 
z uwzględnieniem sytuacji i miejsca 
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 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – 

podstawy negocjacji i mediacji. 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 
postępowania. 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na 
motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. 

 

 

 



OBSZAR 
ZADANIA VI 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.  

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości 
mocnych i słabych stron.  

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych 
wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW 

SPOŁECZNYCH 

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.  

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez 
krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).  

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, 
przekonań i poglądów.  

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.  

Rozwijanie samorządności. 

WARTOŚCI, 

NORMY, WZORY 

ZACHOWAŃ 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy 
wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.  

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań 
i czynników, które na nie wpływają.  

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w 
trudnych sytuacjach.  

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz 
promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

 



 

OBSZAR 
ZADANIA KLASA VII 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 
odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.  

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.  

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.  

 

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego 
potencjału.  

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych 
i psychicznych w okresie dojrzewania. 

KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW 

SPOŁECZNYCH 

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób 
zapewniający zadowolenie obydwu stron. 

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności 

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

WARTOŚCI, 

NORMY, WZORY 

ZACHOWAŃ 

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 
zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, 
rzetelność i wytrwałość. 

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory 
i postępowanie. 

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach 
nieletnich. 

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

 

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia 
pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych 
skutków. 

 
Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie. 

 



4. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach VIII i III gimnazjum 

OBSZAR 
ZADANIA KLASA VIII i III gim. 

EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej 
się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.  

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter-
minowych. 

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności 
i pilności. 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.  

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka 
jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści 
dla obydwu stron. 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania 
zespołowego. 

 
Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny 
i społeczeństwa. 
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 Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości 

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad 
humanitaryzmu. 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie 
działań na rzecz lokalnej społeczności 

WARTOŚCI, 

NORMY, 

WZORY 

ZACHOWAŃ 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, 
zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji 
w sytuacji rozwiązywania konfliktów 
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 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy.  

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i 
dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu. 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 
negocjacji i mediacji. 

 

 



V. Kalendarz konkursów, imprez i uroczystości szkolnych 

miesiąc działanie termin koordynator 

 

Bieg Orłowski 22.09.2018 I. Krzyżanowska 

Olimpiada Matematyczna 

Juniorów 
wrzesień G.Piątkowska 

Unia Rowerowa 20.09. A.Januszewska 

Euroweek - Szkoła Liderów 
24-28.09. 

2018r. 
S. Tylawska, A. Zaklikocka 

Kampania wyborcza do SU IX/X S.Tylawska, B.Wolińska-Sińczak  

Sprzątanie świata 21.09 I. Orłowska 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
przełom IX / 

X 
K. Bach 
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konkurs recytacji dla klas 0 - III 

“Świat wierszy Brzechwy i 

Tuwima 

4 tydzień 

24 X środa 
E. Kossmann 

Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych 
X M. Radajewicz-Samul 

Lekcja otwarta dla Przedszkola 

nr 5 w Gdyni 
X M. Radajewicz-Samul 

Lekcja otwarta dla rodziców X S.Tylawska 

Ciapkowo X/XI S.Tylawska 

Akcja “Weź kwiatka dla 

dzieciaczka”- szkolna 

kwiaciarnia 

12.10.18r. 

piątek 
A. Dostatni 

Lekcja otwarta dla rodziców 

uczniów biorących udział w 

zajęciach piłki nożnej w ramach 

„Otwartej Szkoły”  

X Elżbieta Orzoł 

Turniej tenisa stołowego. X I.Krzyżanowska 

Jesienny rajd rowerowy. X E.Orzoł 

“Weź kwiatka dla dzieciaczka” - 

spotkanie integracyjne z 

rodzicami klas 5 c i 7 a, 

wykonanie kwiatów na akcję 

05.10.18r.  A.Dostatni, J. Nowosielska, P Skowrońska 

Pasowanie na ucznia 06.10. E. Dudkowska E.Staniszewska, I.Nitka 

Konkurs plastyczny dla klas 0- 

III „Portret mojej pani / 

nauczycielki” 

2, 3 tydzień  E. Dudkowska, I.Nitka 

Pysznie, zdrowo, kolorowo-

kiermasz słodkości dla dzieci 
23.10. E.Staniszewska 

Obchody Dnia Edukacji 

Narodowej- apel z udziałem 

uczniów kl. 8c i 6a 

12.10. S. Tylawska, N. Delbas 

Konkurs Kuratoryjny z Geografii 

(SP i gimnazjum) 
19.10. E.Kiełb 



Konkurs Kuratoryjny z 

historii(SP i gimnazjum) 
22.10. D.Datta, B. Wolińska – Sińczak 

Kuratoryjny konkurs z języka 

polskiego dla uczniów szkoły 

podstawowej 

26.10. A.Czernysz - Devels 
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Kuratoryjny konkurs z fizyki (SP 

i gimnazjum) 
8.11. T.Truszkowski 

Kuratoryjny konkurs z biologii 

(SP) 
9.11. 

I.Orłowska 
Kuratoryjny konkurs z biologii 

(gimnazjum) 
7.11. 

Biało-czerwony kotylion - akcja 

z okazji Dnia Niepodległości, 

wspólne śpiewanie hymnu  

09.11. M.Piasecka, K.Bach 

Orłowska Parada 

Niepodległości 
9.11. Joanna Własów, Wojciech Ostrowski 

Miejska Parada Niepodległości 11.11. 
B. Wolińska-Sińczak 

A.Zegarlicka 

Kuratoryjny konkurs z 

matematyki (SP) 
14.11. J.Nowosielska 

Kuratoryjny konkurs z 

matematyki (gimnazjum) 
14.11. J. Mandrysz 

Kuratoryjny konkurs z języka 

angielskiego (SP i gimnazjum) 
16.11. A.Andrasz – Kosek, A. Zaklikocka 

Kuratoryjny konkurs z chemii 

(SP i gimnazjum) 
15.11. J.Mandrysz 

Kuratoryjny konkurs z 

informatyki (gimnazjum) 
19.11. 

J.Wawryszuk 
Kuratoryjny konkurs z 

informatyki (SP) 
22.11. 

Kuratoryjny konkurs z 

j.niemieckiego (SP i gimnazjum) 
21.11. P.Skowrońska 

Dyskoteka XI S.Tylawska 

Andrzejkowe ciasteczkowanie-

kiermasz ciast 
Andrzejki S.Tylawska 

Świetlicowe Andrzejki Andrzejki M.Szwarz 

“Myszka Z” konkurs 

przyrodniczo-informatyczny 
XI T. Truszkowski 

Zaczytana zerówka - wspólne 

czytanie z rodzicami i 

zaproszonymi gośćmi. 

od listopada 

do stycznia 
E. Wildt, I. Goc 

Szlachetna Paczka  
listopad/ 

grudzień 

P.Skowrońska, s.Chuda, A.Dostatni , 

A.Komasara 

Dzień Pluszowego Misia 

 
25.11 E.Staniszewska, E.Kossmann  

Konkurs Matematyczny dla klas 

4 
listopad G.Piątkowska 



Wojewódzki Konkurs 

Kuratoryjny z Matematyki dla 

uczniów szkoły podstawowej 

14.11. J. Nowosielska, E. Kiełb 

Wojewódzki Konkurs 

Kuratoryjny z Matematyki dla 

uczniów gimnazjum 

14.11. J.Mandrysz 

Wojewódzki Konkurs 

Kuratoryjny z Języka Polskiego 
23.11. A.Lenkiewicz 

Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego dla uczniów 

gimnazjum 

16.11. Agnieszka Zaklikocka 

Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego dla uczniów szkoły 

podstawowej  

16.11. Agnieszka Andrasz - Kosek 

Dzień Dyni listopad E. Dudkowska, I. Nitka 

Lekcja otwarta dla rodziców listopad A. Komasara 

Rocznica odzyskania 

Niepodległości - cykl imprez - 

koordynacja wg harmonogramu 

XI 
B. Wolińska- Sińczak, A.Zegarlicka 

D. Datta 

Wojewódzki Konkurs J. 

Niemieckiego dla 

gimnazjum/szkoły podstawowej  

21.11. P.Skowrońska 

Wojewódzki Konkurs 

Kuratoryjny z biologii  
7.11.18 I.Orłowska 

Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości 
12-18.11. A.Zegarlicka 

Integracyjny Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski 

ostatni 

tydzień 

mies. 

J. Własów, M.Radajewicz-Samul 

g
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Gwiazdka Party ⅔ tydzien S.Tylawska, P.Skowrońska 

Wielkie Szkolne Mikołajki XII S.Tylawska 

Szlachetna Paczka XII P.Skowrońska 

Świetlicowe mikołajki XII M.Babiak 

Jasełka na wesoło w zerówce  3 tydzień E. Wildt, I. Goc 

Mikołajkowy turniej sportowy 

klas drugich 
XII E. Kossmann M. Piasecka 

Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych 
1 tydzień 

A. Komasara, A. Kasicka-Kłos, 

B.Dobrowolska 

Bożonarodzeniowy konkurs 

rodzinny dla klas 0 - III 
XII E. Kossmann A. Wrześniewska 

„Świąteczny stroik” 

Piernikowy kiermasz 
XII E. Kossmann 

Kiermasz ozdób 

bożonarodzeniowych 
⅔ tydzień A. Michalak 

Jasełka kl. 3   s.w.Chuda,  A.Wrześniewska 

Lekcja otwarta rodziców XII E.Staniszewska 

Lekcja otwarta XII E. Dudkowska 
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Dyskoteka I S.Tylawska 

Międzyszkolny konkurs 

językowo plastyczny  

koniec 

stycznia  
P. Skowrońska. S. Tylawska  

Dzień Kubusia Puchatka 18 .01. 19 r. E.Staniszewska E.Kossmann 

Bal karnawałowy kl. 0 -3 I E.Dudkowska 

Konkurs Mitologiczny I D. Datta, A.czernysz - Devels 

Pasowanie na czytelnika 

biblioteki szkolnej 

styczeń/ 

luty 
M.Radajewicz-Samul 

lu
ty

 

konkurs regionalny “Moje 

miasto” - dla ucz. kl. 0 - III 

1 tydzień m 

-ca 
E. Kossmann 

Obchody urodzin Gdyni - 

konkurs wiedzy o mieście 
1 tydzień J. Własów 

Semestralny konkurs pięknego 

czytania dla klas II - III. 
 E. Kossmann, M. Radajewicz 

“Winter holiday lapbook” - 

konkurs języka angielskiego 

1-6.02. 

2019r. 
Agnieszka Zaklikocka, Edyta Biechowska 

Zapraszamy ptaki do Gdyni luty I.Orłowska 

Konkurs- Słowotwórstwo luty M.Szwarz 

m
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Dzień Otwarty Szkoły 23.03. A.Wrześniewska, B.Wolińska - Sińczak  

Dzień Teatru 
Koniec 

marca 
S.Tylawska 

Kiermasz z okazji 8 marca 8.03.19r E.Staniszewska 

Robimy wiosenne porządki 21.03 S.Tylawska, P.Skowrońska 

Dzień liczby Pi 14.03 E. Kiełb 

Dni Języka Ojczystego: 

-PASZCZODŹWIĘKI- etap 

szkolny 

-wielki test: Czy potrafisz to 

zapisać?(kl.4-6,7-8,III) 

-konkurs rysunkowy dla kl. 0 -4, 

WRYSUJ ZNACZENIE W 

WYRAZ  

-II MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS PASZCZODŹWIĘKI 

15-29.03 
Karina Jagodziewska 

Alicja Lenkiewicz  

Konkurs matematyczny 

“Kangur” 
marzec G.Piątkowska 

“Bęc jabłkiem w głowę”  T. Truszkowski 

Międzyklasowe turnieje gier 

zespołowych. 

marzec 

2019 
A.Januszewska 

Żyjmy zdrowo- w ramach 

OWOCE W SZKOLE kl. 0 - 3 

pierwszy 

dzień 

wiosny 

E.Kossmann  

Lekcja otwarta dla rodziców  A. Andrasz-Kosek 

k
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Wielkanocny konkurs na 

pisankę 

 

 S.Tylawska P.Skowronska 



Wiosenny bieg na orientację. 

kwiecień  

2019 

(sobota) 

E. Orzoł 

“Book week” tydzień z literaturą 

anglojęzyczną 

1-5.04. 

2019r. 

A. Zaklikocka 

E. Biechowska 

Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu 
1 tydzień A. Komasara, A. Kasicka-Kłos 

m
a

j 

“Wielki konkurs tabliczki 

mnożenia - matematyczny 

konkurs międzyszkolny 

2. sobota m 

- ca 
E. Kossmann  

lekcja otwarta dla rodziców 
4 tydzień m 

- ca 
E. Kossmann 

Dyskoteka  S.Tylawska 

“Jestem Europejczykiem” - 

konkurs szkolny III edycja 

koniec 

miesiąca 
P. Skowrońska, A. Dostatni 

Do pracy jadę rowerem. maj I. Krzyżanowska 

Rowerowy maj. maj E. Orzoł, 

Światowy Dzień Scratcha 

Mistrzowie Kodowania 
maj J. Wawryszuk 

Omnibus- konkurs wiedzy 

ogólnej dla uczniów klas II i III 
maj E. Dudkowska, E. Kossmann 

Majowe Święta  
2. tydzień 

maja 
D. Datta, A. Czernysz - Devels 

Festiwal Talentów maj K.Bach, W.Ostrowski 

c
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Festyn Rodzinny 8.06.2019. I.Krzyżanowska, A.Zegarlicka 

Festiwal smaków 
Dzień 

Dziecka 
S.Tylawska 

Semestralny konkurs pięknego 

czytania dla ucz. kl. II - III 

1 tydzień 

lutego i 

czerwca 

E. Kossmann, M. Radajewicz 

Dyskoteka w świetlicy ⅔ tydzień M.Babiak 

NOC w świetlicy  K.Bach 

Udział w akcji Code Week - 

tydzień kodowania w Polsce 

1 tydzień 

czerwca 
J. Wawryszuk 
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Akcje, dni tematyczne itp. SU S.Tylawska 

Konkurs fotograficzny KZG  I.Orłowska 

Realizacja i kontynuacja 

programu “ Trzymaj formę” i “ 

Bieg po zdrowie”. 

E. Orzoł 

“Czytam ja, czytasz ty - czytają 

nasze dzieci” - cotygodniowe 

spotkania z rodzicami lub 

dziadkami w celu wspólnego 

czytania wybranych książek 

E. Kossmann  

 



Szkolne Koło Caritas  P. Skowrońska, s. Chuda  

projekt Ekspert EE I.Orłowska 

Escape room na terenie szkoły P. Skowrońska 

 

 

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ CZYTELNICZYCH REALIZOWANYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

ZADANIE OPIS DZIAŁANIA NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI 

 
Projekty edukacyjno-czytelnicze: 

 

„Czytanie jest 
OK!” 

Projekt dla klas 1-3 realizowany w 
formie popołudniowych  zajęć 

pozalekcyjnych; podczas spotkań 
czytane są książki oraz realizowane 

zabawy czytelnicze. 

Wychowawcy klas 1-3 

„Nasza Mała 
Biblioteka” 

Projekt przeznaczony dla dzieci w 
wieku 5-8 lat. Celem projektu jest 
kształtowanie gustów literackich 

najmłodszych czytelników. 

Ewa Wildt 

„Moja pierwsza 
książka lub  
e-książka” 

Uczniowie kl. 4-6  
na podstawie wybranych książek z 

biblioteki szkolnej opracowują własne 
książeczki. 

Sabina Tylawska 
Anna Czernysz-Devels 

Joanna Własów 
Natalia Delbas 

Słuchowisko Dla uczniów klas 7, 8  
i 3 gim. Wybrany przez uczniów 
fragment powieści w wydaniu 

dźwiękowym. 

Alicja Lenkiewicz 
Anna Czernysz-Devels 

Joanna Własów 

Zajęcia 
terapeutyczne 

Dla klas 4-7 zajęcia doskonalące 
technikę czytania – wspólne czytanie 

książek. 

Beata Dobrowolska 

 
Wydarzenia promujące czytelnictwo: 

 

Tydzień czytania  
w szkole 

Podjęcie przez nauczycieli  
i uczniów działań promujących 
czytelnictwo, reklama książki, 

czytamy dzieciom młodszym itp. 

Wychowawcy klas 1-3 

„Podziel się 
książką” 

Akcja polegająca  
na przekazywaniu  

w zorganizowany sposób książek już 
przeczytanych, które można oddać 

innym czytelnikom. 

Sabina Tylawska 
Joanna Własów 

Dorota Datta 
Maria Radajewicz-Samul 

„Z książką na 
wakacje” 

 

 Maria Radajewicz-Samul 



„Ekslibris 
biblioteki 
szkolnej” 

Konkurs plastyczny  
dla klas 4-8 

Sabina Tylawska 

Wielka Liga 
Czytelników 

Udział uczniów  
w ogólnopolskim konkursie 

czytelniczym. 
(jeżeli będzie edycja ogólnopolska) 

Maria Radajewicz-Samul 

„Czytam ja, 
czytasz ty – 

czytają nasze 
dzieci” 

Przedstawiciele rodzin uczniów  
kl. 1-3  raz w tygodniu przychodzą  

na zajęcia i czytają dzieciom lektury. 

Ewa Kossmann 

Konkurs 
pięknego 
czytania 

Comiesięczne konkursy pięknego 
czytania fragmentów książek  

w kl. 2-3. 

Ewa Kossmann 

„Świat wierszy 
Brzechwy  
i Tuwima” 

Konkurs recytatorski  
dla klas 0-3. 

Ewa Kossmann 
Marzena Piasecka 

Maria Radajewicz-Samul 

Maraton 
czytelniczy 

Konkurs przeznaczony  
dla klas 4-8 i 3 gim. 

Alicja Lenkiewicz 
Joanna Własów 

 Zaczytana 
Zerówka 

Włączenie rodziców  
i zaproszonych gości  

do wspólnego czytania. 

Ewa Wildt 
Iwona Goc 

Międzyszkolny 
Integracyjny 

Konkurs 
Recytatorski 

 Joanna Własów 
Anna Czernysz-Devels 

Beata Dobrowolska 
Karina Jagodziewska 
Paulina Podkowska 

Maria Radajewicz-Samul 

Maraton 
czytania 
dzieciom 

Projekt realizowany  
we współpracy  

z biblioteką publiczną. 

 

Spotkania 
autorskie 

Współpraca z biblioteką publiczną. Dorota Datta 

Rodzinne 
czytanie 

Włączenie rodziców  
w pracę z lekturą i dbałość o 
czytelnictwo swoich dzieci. 

Wychowawcy klas 1-3 

Wycieczki  
do biblioteki 
publicznej 

Wycieczki do „Biblioteki  
z Pasją” 

Anna Czernysz-Devels 
Joanna Własów 

Czytanie jest 
OK! 

Spotkanie z rodzicami mające na 
celu uświadomienie wpływu czytania 

na rozwój dzieci  
i młodzieży. 

Ewa Kossmann 

 

VII. Monitoring i ewaluacja  

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może 

ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza 

jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz cyklicznie dokonywanej 

ewaluacji, z uwzględnieniem następujących kwestii: 

• poprawną realizację zadań, spójność działań 

• poprawność doboru działań 



• stopień realizacji celów. 

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 analizę przypadków. 

 


