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„Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, ale i coś jeszcze. 
Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno. [...] ambicją wychowawcy być 
musi osiągać najpomyślniejsze wyniki drogą najmniejszych pogwałceń praw człowieka.” 

 Janusz Korczak 

 

Wychowanie - jest uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, 

także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron 

i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się 

konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami 

i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa. 

 

Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka 

zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, 

dyscypliny i szacunku dla innych. 

 

Celem tego programu wychowawczego jest,  aby absolwent naszej 

szkoły: 

1. Posiadał umiejętność dokonywania właściwych wyborów jako 

konsekwencję 

odpowiedzialności za siebie i innych; 

2. Rozwijał się intelektualnie, fizycznie, psychicznie, moralnie 

i społecznie; 

3. Kierował się w życiu wartościami: prawdą, dobrem, kulturą, tolerancją                       

i patriotyzmem; 

4. Dbał o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne; 

5. Był przygotowany do życia w rodzinie i cenił ją jako najwyższą wartość               

w swoim życiu; 
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6. Umiał żyć w społeczeństwie: w zespole klasowym, szkolnym 

i środowisku lokalnym; 

7. Był otwarty na Europę i świat; 

8. Umiał troszczyć się o przyrodę i wdrażać w życie ekologiczne wartości; 

9. Posiadał umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji 

z różnych źródeł; 

10. Potrafił efektywnie współpracować w grupie; 

11. Umiał prezentować swoje zdolności i osiągnięcia; 

12. Potrafił sprawnie i efektywnie komunikować się. 

13. Znał dorobek kultury i umiejętnie z niego korzystał. 
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WSTĘP  

 

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół 

nauczycieli po 

wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców 

(ankiety – załącznik nr 1, 2, 3). Został oparty na wizji i misji szkoły. Treści 

programu są zgodne ze Statutem Szkoły. 

 

Program powstał zgodnie z podstawą prawną: 

 Konstytucja RP (art.48,53,70) 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2004., nr 256, poz. 2572 

 Konwencja o Prawach Dziecka  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 2 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624                    

z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                           

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz. 458 

z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 r.    

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
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W oparciu o Program Wychowawczy został opracowany Szkolny 

Program Profilaktyki. 

W ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone 

w zależności od potrzeb tematyczne i okresowe programy wychowawcze. 

Zgodnie z Programem Wychowawczym powstają klasowe plany 

pracy, które są podstawą pracy wychowawcy. 

Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów                      

w obchodach uroczystości patriotycznych, religijnych oraz szkolnych. 

Program Wychowawczy w Szkole Podstawowej nr 13                                        

w Starachowicach  jest otwarty i modyfikowany w trakcie realizacji. 

Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu. 

WIZJA SZKOŁY 

Nasza szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju młodego 

człowieka i przygotowuje go do życia we współczesnym świecie.  

Uznając podmiotowość dziecka uznajemy jego prawo do godności, 

autonomii, liczenia się z jego rzeczywistymi możliwościami i potrzebami.  

  

 Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:  

• Czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją ojczyznę, znał 

 i szanował jej tradycje;  

• Umiał znaleźć własne miejsce w szkole, rodzinie, społeczeństwie;  

• Szanował życie i zdrowie;  

• Był tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych;  

• Z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka;  

• Ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie.  
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MISJA SZKOŁY 

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny 

rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym 

i bezpiecznym środowisku.  

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

 

Szkoła pełni funkcje opiekuńcze poprzez działalność:  

 

 nauczycieli, 

 wychowawców klas,  

 pedagoga szkolnego,  

 pielęgniarki szkolnej,  

 Rady Rodziców. 

 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami m.in. poprzez:  

 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

2. Stwarzanie odpowiednich warunków nauczania i pobytu uczniom 

niepełnosprawnym; 

3. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, wspólnie z Radą 

Rodziców i pedagogiem szkolnym,  

4. Opiekę pielęgniarską; 

5. Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się                        

w trudnych sytuacjach życiowych; 

6. Organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów 

wspólnie    z  Radą Rodziców i pedagogiem szkolnym; 

7. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) 

w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów; 
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8. Troskę o uczniów z Domu Dziecka i rodzin zastępczych, 

systematyczny kontakt z ich opiekunami; 

9. Zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom; 

10.  Rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych; 

11.  Inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień; 

12.  Propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw 

proekologicznych; 

13. Kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie tradycji, kultury 

własnego regionu i narodu. 

 

EWALUACJA I  MODYFIKOWANIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Modyfikacja programu  

    Powołany przez dyrektora szkoły zespół do spraw 

wychowawczych  

może w kolejnym roku realizacji programu  wprowadzać zmiany 

opracowując harmonogram działań.  

Przewodniczący zespołu przedstawia informacje o proponowanych 

zmianach w Programie Wychowawczym na plenarnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej  w sierpniu. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu,  zmodyfikowany program zostaje 

przyjęty do realizacji. 
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Ewaluacja 

1. Szkolny Program Wychowawczy będzie realizowany przez sześć lat.   

2. W ostatnim roku szkolnym realizacji programu dokonana będzie jego 

ewaluacja.  

3. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział 

biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

4. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego 

przeprowadza pedagog szkoły podstawowej. 

 

Sposoby ewaluacji 

1. Obserwacje i oceny zachowania ucznia. 

2. Obserwacja dokonań ucznia. 

3. Ankiety. 

4. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów. 

5. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z uczniami. 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego                                         

w Starachowicach jest najnowszą szkołą podstawową w mieście, 

zlokalizowaną w dzielnicy Wanacja.  

Uczniowie szkoły pochodzą z różnych środowisk społecznych. 

Wiele dzieci wychowuje się w trudnych warunkach i wymaga pomocy 

materialnej oraz wsparcia emocjonalnego i wychowawczego. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 

1. Rozwijanie aktywności poznawczej, kształtowanie samodzielności                     

w zdobywaniu wiedzy i poczucia autonomii ucznia. 

2. Tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci                     

i gotowości do nauki. 

3. Łączenie aktywności poznawczej z aktywnością społeczną. 

4. Kształtowanie szacunku dla norm obowiązujących w społeczności 

szkolnej i pozaszkolnej. 

5. Pobudzanie aktywności twórczej uczniów i kształtowanie 

umiejętności odbioru zjawisk artystycznych. 

6. Kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw prozdrowotnych i 

zdrowego stylu życia 0 poprzez ścisłą współpracę nauczycieli i 

rodziców.. 

7. Wyrabianie pozytywnych postaw w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, uczenie tolerancji i poszanowania godności 

każdego człowieka. 

 

PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY 

WYCHOWAWCZE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 

 

KLASA CEL WYCHOWANIA 
EFEKTY DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

I 

 

Uczeń potrafi funkcjonować                

w nowej grupie i efektywnie                                

w niej działać. 

 

Uczeń: 

- ma poczucie przynależności do 

klasy, 

- współdziała w grupie i czuje się 

odpowiedzialny za efekty tej pracy, 
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- dostosowuje się do przyjętych norm                 

i ich przestrzega. 

II 

 

Uczeń posiada nawyki dobrego 

zachowania, efektywnej 

współpracy i komunikowania 

się z rówieśnikami. 

Uczeń: 

- zna i stosuje zwroty 

grzecznościowe, 

- postępuje według przyjętych zasad 

dobrego zachowania się. 

- szanuje siebie, uczniów młodszych, 

rówieśników i starszych, 

- zna symbole narodowe, regionalne            

i wie jak się wobec nich zachować. 

III 

 

Uczeń wykazuje wiarę we 

własne możliwości i potrafi 

zachować się 

w trudnych sytuacjach. 

Uczeń: 

- zna swoje prawa i obowiązki. 

- Odróżnia dobro od zła i reaguje 

prawidłowo w sytuacjach 

konfliktowych, 

- dostrzega swoje mocne i słabe 

strony, 

- potrafi zaprezentować siebie 

w grupie rówieśniczej i szkolnej, 

- wie do kogo zwrócić się ze swoimi 

problemami. 

 

IV 

 

Uczeń rozumie siebie i 

dostrzega 

prawidłowości rządzące 

światem 

zewnętrznym. 

Uczeń: 

- ma poczucie swoich korzeni – 

rodzina, środowisko, szkoła, 

- ustala, jakie są jego potrzeby, 

obowiązki i jakie powinien podejmować 

decyzje, 

- jest świadomy swoich mocnych                    

i słabych stron, 

-  akceptuje samego siebie i swoje 

osobiste prawa, 

- doświadcza różnych uczuć i potrafi 

je nazywać, 

- potrafi nazwać swoje własne 

zachowania, 

- chce i wyraża potrzeby  

rozszerzania swoich zainteresowań. 
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V 

Uczeń zna normy i zasady życia 

społecznego i postępuje według 

nich. 

Uczeń: 

- jest świadomy swojej 

niepowtarzalności, 

- dostrzega i akceptuje 

niepowtarzalność innych, 

- potrafi tworzyć i wzmacniać 

pozytywne relacje międzyludzkie, 

- posiada konkretną wiedze jak radzić 

sobie z trudnościami w kontaktach 

międzyludzkich, 

- podejmuje próby konstruktywnego 

rozwiązywania problemów i konfliktów, 

- przyjmuje postawy asertywne. 

posiada umiejętność dobrego 

komunikowania się, 

- potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, 

nie naruszając godności drugiej osoby. 

VI 

 

Uczeń ma poczucie własnej 

wartości, dąży do określenia 

swojej tożsamości. 

 

Uczeń: 

- rozumie znaczenie „hierarchii 

wartości”, 

- stara się poznać i zrozumieć 

hierarchie wartości innych ludzi, 

- potrafi docenić wartości przyrody                                             

i rzeczy nas otaczających, 

- wzbogaca swoją osobowość 

szukając życiowej pasji, 

- ma poczucie własnej godności                        

i szanuje godność innych, 

- potrafi docenić przyjaźni miłość, 

- jest świadomy odpowiedzialności 

za słowo ; stara się, aby jego słowa nie 

rozmijały się z czynami, 

- stara się efektywnie wykorzystywać 

czas, 

- wzbogaca swoja wiedze na temat 

kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno 

–  politycznej w innych krajach 

europejskich. 
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ZADANIA WYCHOWAWCZE KLAS I – III 

 

Klasa I 

LP OBSZAR CELE 

1.   Kształcenie poczucia 

przynależności do grupy 

Uczeń: 

- zna kolegów w klasie, 

- potrafi rozmawia z rówieśnikami i dorosłymi, 

- grzecznie odnosić się do kolegów i dorosłych, 

- bierze świadomy i czynny udział w zabawach, 

- pomaga innym. 

2. Rozwijanie umiejętności 

współtworzenia 

i respektowania norm 

zachowania się w grupie 

 

Uczeń: 

- formułuje podstawowe reguły bycia w grupie, 

- podporządkowuje się wspólnie wcześniej 

ustalonym normom i zasadom, 

- rozumie, że ustalenie norm w grupie jest 

konieczne. 

3. Uświadomienie dzieciom roli 

poszczególnych członków 

rodziny 

 

Uczeń 

- określa swoje miejsce w rodzinie, 

- zna obowiązki poszczególnych członków 

rodziny, 

- szanuje członków rodziny. 

4. Wdrażanie do świadomego 

poznawania najbliższego 

otoczenia - regionu 

Uczeń: 

- zna miejsce zamieszkania, 

- bierze udział w wycieczkach po okolicy, 

- poznaje historię miasta regionu. 

5. Rozbudzanie poczucia 

patriotyzmu 

- zna i szanuje symbole narodowe 

- kultywuje tradycje narodowe i regionalne 

6. Wdrażanie do czynnego 

udziału w życiu kulturalnym 

 Uczeń: 

- zna tradycje kultywowane w rodzinie, 

- świadomie uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych i klasowych, 

- bierze udział w przedstawieniach teatralnych, 

- bierze udział w wyjściach do kin, teatrów, 

muzeów itp. 

- zna zasady zachowania się w miejscach 

publicznych. 

7. Wdrażanie do bezpiecznego 

zachowania się w szkole i 

poza nią 

Uczeń: 

- wie jak należy zachować się w czasie lekcji 

i przerwy, 

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, 

- wie, jak należy zachować się w środkach 

komunikacji miejskiej. 



Szkoła  Podstawowa nr 13 

im. Kornela Makuszyńskiego  

Starachowice 
 
 
 

 

14 
 

Klasa II 

LP OBSZAR  CELE 

1. Kształcenie umiejętności 

skutecznej komunikacji w 

klasie 

Uczeń: 

- stosuje się do norm przyjętych w klasie 

 (w domu- wie, że stworzone reguły pomagają 

w codziennych kontaktach, 

- uświadamia sobie role i znaczenie przyjaźni                      

i koleżeństwa w życiu. 

 

2. Kształcenie prawidłowego 

postrzegania siebie i rozumienia 

swoich uczuć 

Uczeń: 

- dostrzega podobieństwa i różnice miedzy 

ludźmi, 

- dostrzega własną wyjątkowość 

i niepowtarzalność 

- przeżywa dumę z odnoszonych sukcesów, 

 - uczy się wyrażania własnego zdania 

i odmawiania. 

3. Poznawanie regulaminów 

zachowania w instytucjach 

publicznych i wdrażanie do 

ich stosowania 

Uczeń: 

- bierze udział w imprezach w takich jak: seans 

filmowy, wystawa w muzeum, 

- strojem i zachowaniem respektuje regulaminy 

kin, teatrów i muzeów, 

- korzysta z biblioteki szkolnej, zna i respektuje 

jej regulamin, 

- poznaje piękno ojczyzny poprzez udział                           

w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych. 

4. Wdrażanie do tworzenia                     

i uczestnictwa w 

kultywowaniu tradycji szkoły 

miasta, państwa 

Uczeń: 

- poznaje daty uroczystości państwowych 

i innych ważnych wydarzeń – wie z czym są 

związane, 

- bierze udział w planowaniu działań klasowych 

związanych z ważnymi wydarzeniami, 

- bierze udział w przygotowaniu uroczystości 

klasowych i szkolnych, 

- poznaje biografię i wybraną twórczość patrona 

szkoły.  

5. Kształcenie nawyku dbania                    

o własne zdrowie 

 Uczeń wie, jak należy dbać o swoje zdrowie i co 

może być dla niego niebezpieczne. 

6. Wdrażanie do bezpiecznego 

zachowania się w szkole i 

poza nią 

Uczeń: 

- wie jak należy zachować się w czasie lekcji                        

i przerwy, 

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, 

- zachowuje się bezpiecznie i kulturalnie 

w środkach komunikacji miejskiej. 
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Klasa III 

LP OBSZAR CELE 

1.   Kształcenie umiejętności 

skutecznej komunikacji                     

w rodzinie 

Uczeń: 

- zna i wykonuje swoje obowiązki, 

- zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie, 

- zna  Kartę Praw Dziecka. 

2. Wspieranie prawidłowego 

rozwoju emocjonalnego i 

społecznego 

Uczeń: 

- potrafi rozmawiać o swoich uczuciach 

i reakcjach emocjonalnych, 

- potrafi rozmawiać o przeżywanych sukcesach                    

i porażkach, 

 - ma świadomość wpływu na własne emocje. 

3. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

Uczeń: 

- potrafi rozwiązywać różne problemy, wie do 

kogo zwrócić się o pomoc, 

- uświadamia sobie jakie emocje towarzyszą mu               

w trakcie podejmowania decyzji 

i rozwiązywania problemów, 

- uczy się odmawiania. 

4. Poszukiwanie korzeni, 

kształcenie świadomości 

własnego pochodzenia 

Uczeń: 

 - zna legendy, baśnie i tradycje lokalne, 

 - rozumie konieczność kultywowania tradycji 

- uczestniczy w wycieczkach turystyczno – 

krajoznawczych, 

- współdecyduje o życiu w klasie i jest 

odpowiedzialny za powierzone mu zadania. 

 - kształtuje postawę obywatelską. 

5. Kształcenie umiejętności 

spędzania wolnego czasu 

 Uczeń: 

- potrafi dokonać właściwego wyboru spędzania 

wolnego czasu, 

- przygotowuje się i bierze udział w imprezach 

pozalekcyjnych, 

 - bierze udział w wyjściach do kin teatrów, 

muzeów, 

- potrafi rozmawiać na temat obejrzanych 

spektakli. 

 

6. Wdrażanie do bezpiecznego 

zachowania się w szkole i 

poza nią 

Uczeń: 

- wie jak należy zachować się w czasie lekcji                    

i przerwy, 

 - zna podstawowe zasady ruchu drogowego, 

 - potrafi zachować się bezpiecznie i kulturalnie                            

w środkach komunikacji miejskiej. 
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ZADANIA WYCHOWAWCZE KLAS IV – VI 

 

Klasa IV 

LP OBSZAR CELE 

1. Kształcenie umiejętności 

słuchania innych 

Uczeń zna i stosuje w praktyce zasady słuchania 

innych. 

 

2. Poznawanie zasad 

sprzyjających jasności 

wypowiedzi 

Uczeń: 

- potrafi jasno i konstruktywnie formułować 

wypowiedzi, 

 - zna zasady jasnego wypowiadania się, 

 - potrafi używać komunikatu „ja”. 

 

3. Kształcenie umiejętności 

empatii 

Uczeń: 

- rozpoznaje i nazywa swoje uczucia, 

 - rozpoznaje uczucia innych na podstawie 

zachowania („mowy ciała”), 

 - stara się w kulturalny sposób rozwiązywać 

konflikty. 

 

4. Wdrażanie do 

bezinteresownego pomagania 

potrzebującym 

Uczeń: 

- proponuje pomoc w stosowny sposób, 

 - potrafi współpracować z osobą, której 

pomaga, 

 - planuje pomoc i konsekwentnie ją realizuje. 

 

5. Wdrażanie do wyrażania 

próśb, sądów i oczekiwań 

Uczeń: 

- wyraża własne sądy i oczekiwania nie 

obrażając uczuć i przekonań innych, 

 - zna swoje prawa i obowiązki. 

 

6. Uwrażliwienie na potrzeby 

innych ludzi 

 Uczeń zna i rozumie pojęcia: tolerancja                                  

i akceptacja 

 

7. Kształcenie umiejętności 

samorządowych 

Uczeń: 

- zna struktury Samorządu Uczniowskiego,  

 - zna zasady kampanii wyborczej SU, 

- bierze czynny udział w pracach samorządu 

szkolnego i klasowego, 

 - jest odpowiedzialny za wykonanie 

powierzonych lub podjętych z własnej 

inicjatywy działań. 
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8. Dbanie o honor i tradycję 

szkoły 

Uczeń: 

- świadomie uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, pamięta o odświętnym charakterze 

stroju 

- rozwija szacunek do tradycji szkolnej, 

- zna sylwetkę patrona szkoły, 

- zna hymn szkoły. 

 

Klasa V 

LP OBSZAR CELE 

1. Wspieranie edukacji 

rówieśniczej mającej na celu 

modelowanie postaw 

prozdrowotnych i 

prospołecznych 

Uczeń: 

- swoją wiedzą i umiejętnościami umie podzielić 

się z innymi, 

- analizuje swoje zachowania i zachowania 

innych  

- ma świadomość dokonywania wyborów, 

 - uczy się konsekwencji swoich zachowań, 

 - zna zasady i normy obowiązujące w szkole. 

2. Poznanie swoich mocnych                  

i słabych stron 

Uczeń: 

- ma świadomość swoich wad i zalet, 

 - planuje swoją karierę szkolną w oparciu o 

swoje mocne strony, 

 - podejmuje próby pracy nad sobą, 

 - dostrzega wpływ innych osób ( rodziców, 

nauczycieli, rówieśników) na kształtowanie 

swojej osobowości. 

3. Dostrzeganie własnych 

potrzeb i możliwości 

Uczeń: 

- dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie 

drogi życiowej i potrafi to prawidłowo ocenić, 

 - jest krytyczny wobec wzorców 

proponowanych przez środki masowego 

przekazu, 

 - rozwija własne zainteresowania i pasje, 

- potrafi swoje pasje zaprezentować na forum 

szkoły. 

4. Kształcenie postaw 

obywatelskich 

Uczeń: 

- wykorzystuje swoje mocne strony w 

kontaktach                 z innymi, 

 - potrafi i chce zaprezentować się w szkole, 

- swoje zainteresowania i możliwości przenosi 

na działanie w Samorządzie Uczniowskim i 

kołach zainteresowań na terenie szkoły, 

 - jasno wyraża swoje oczekiwania, 
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- jest współodpowiedzialny za działalność 

klasową, 

 - bierze demokratyczny udział w życiu klasy                     

i szkoły. 

 

5. Poznanie historii i 

odwiedzanie najbliższych 

miejsc tradycji                   i 

kultury narodowej 

Uczeń poznaje miejsca tradycji i  kultury 

narodowej                 w najbliższym środowisku. 

 

Klasa VI 

LP OBSZAR CELE 

1. Uczenie się kreatywnego 

spędzania czasu wolnego 

Uczeń: 

- planuje działanie, 

 - organizuje czas wolny sobie i innym, 

- współpracuje z innymi, 

 - ma świadomość własnych decyzji, 

 - potrafi odmawiać. 

 

2. Aktywne działanie w szkole                

i w środowisku lokalnym 

Uczeń: 

- zna zasady sprawnego działania, dokonywania 

wyborów, podejmowania decyzji i ponoszenia 

odpowiedzialności za swoje działania, 

- potrafi współdziałać z innymi podczas pracy                       

i wypoczynku, 

 - stara się kontrolować i oceniać swoją prace                     

i zachowanie, 

- jest otwarty na współprace z innymi. 

 

 

3. Uwrażliwienie na wartości 

ponadczasowe 

Uczeń: 

- zna pojęcia :dobro, piękno, tolerancja i potrafi 

odnosić się do nich w życiu codziennym, 

 - zachowuje się zgodnie z przyjętym systemem 

wartości, 

 - dba o dobro ojczyzny, 

- poszerza wiedzę na temat miasta i regionu. 

 

4.  Dbanie o honor i tradycję 

szkoły 

Uczeń: 

- świadomie uczestniczy w uroczystościach 

szkolnych, 

- rozwija szacunek do tradycji szkolnej, 

- poszerza wiedzę o patronie  szkoły, 



Szkoła  Podstawowa nr 13 

im. Kornela Makuszyńskiego  

Starachowice 
 
 
 

 

19 
 

5.  Dbanie o własne zdrowie i 

zdrowie innych 

Uczeń: 

- rozpoznaje środki i substancje szkodliwe dla 

zdrowia, 

- preferuje zdrowy styl życia, 

- jest asertywny w kontaktach z rówieśnikami. 

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 

 

Uczeń: 

1. Ma poczucie własnej godności i wartości. 

2. Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce. 

3. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki. 

4. Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości. 

5. Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować, jest tolerancyjny 

wobec odrębności  osób, ich praw i potrzeb.  

6. Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy. 

7. Jest asertywny i radzi sobie ze stresem. 

8. Dba o swoje zdrowie i otoczenie. 

9. Nie używa środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

ZADANIA NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 

 

Szkoła realizuje swoje funkcje wychowawcze poprzez pracę wszystkich 

pracowników szkoły, a w szczególności: 

 nauczycieli, 

 wychowawców klas, którzy koordynują wychowanie w klasie, 

 pedagoga szkolnego. 
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Do obowiązków wszystkich nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej 

należy: 

 przyjmowanie za podstawę wychowania uniwersalnych zasad etyki, 

 kształcenie i wychowanie uczniów w umiłowaniu ojczyzny,                            

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przekonań 

religijnych,  

 szacunku dla pracy i odpowiedzialności, 

 zapobieganie przejawom patologii społecznej wśród uczniów, 

 upowszechnienie wśród uczniów wiedzy ekologicznej, kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, 

 opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych, imprez, 

uroczystości, konkursów,  

 prowadzenie dyżurów międzylekcyjnych, 

 kształtowanie atmosfery życzliwości w stosunkach międzyludzkich, 

 kierowanie się w swych działaniach dobrem uczniów i troską o ich 

zdrowie, 

 sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, bezstronność                            

i obiektywizm  w ocenianiu osiągnięć uczniów, 

 szanowanie godności osobistej ucznia, 

 poszerzanie swojej wiedzy na temat prawidłowości rozwoju                

i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie 

wczesnych objawów używania środków i substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej 

nauczycielowi zwanemu dalej  - wychowawcą.
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ZADANIA WYCHOWAWCÓW  KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ   NR 13 

 

Wychowawca: 

1. Wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju. 

2. Integruje zespół klasowy. 

3. Inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami. 

4. Pomaga odkrywać godność człowieka. 

5. Wspiera rodziców w procesie wychowania. 

6. Wdraża do samodzielności i odpowiedzialności. 

7. Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

8. Zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia 

społecznego.  

9. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej 

edukacji. 

10.  Podejmuje problemy, zagadnienia zgodne z tym, co przeżywają 

uczniowie (rozwija i wzmacnia umiejętności psychologiczne              

i społeczne wychowanków, kształtuje umiejętności życiowe,             

w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji). 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia                            

i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności 

wychowawczej szkoły opiera się na: 
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1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, 

zatwierdzaniu        w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i 

wyrażaniu swoich opinii   o nim. 

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety 

ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady 

Rodziców       z dyrekcją szkoły). 

3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań 

wychowawczych w zakresie: 

a) zdrowego stylu życia, 

b) zachowań prozdrowotnych. 

4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci 

poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną. 

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych                 

i klasowych. 

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych 

kontaktów nauczycieli z rodzicami. 

7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów. 

8. Zaangażowaniu  w organizowanie pomocy finansowej i materialnej 

rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom 

patologicznym. 

9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych 

dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania 

tych funduszy. 
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10.  Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury 

pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym prowadzona jest według 

następującego harmonogramu. 

 

Partnerzy Sposoby realizacji 

Władze lokalne  Zapoznanie uczniów z pracą                        

i strukturą Urzędu Miasta; 

 Zapraszanie przedstawicieli władz 

na uroczystości i imprezy szkolne; 

 Aktywny udział w akcjach 

organizowanych przez władze 

miasta; 

 Uczestniczenie w uroczystościach 

miejskich i regionalnych; 

 

Placówki kulturalne  Udział uczniów w: 

 konkursach plastycznych, 

recytatorskich i ortograficznych; 

 spektaklach i przedstawieniach 

teatralnych; 

 koncertach muzycznych; 

 seansach filmowych; 

 wystawach; 

 spotkaniach autorskich; 

 lekcjach muzealnych                                   

i środowiskowych; 

 

Inne placówki  Pomoc uczniom przejawiającym 

trudności w nauce i zachowaniu; 

 Udzielanie pomocy finansowej                  
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i rzeczowej; 

 Reprezentowanie szkoły w 

zawodach i imprezach sportowych; 

 Propagowanie walorów 

przyrodniczych okolicy; 

 Organizowanie spotkań                              

z przedstawicielami policji, straży 

miejskiej oraz straży pożarnej; 

 Współpraca z pielęgniarką szkolną; 

 Promowanie osiągnięć uczniów               

i nauczycieli na łamach miejskiej 

prasy oraz w mediach lokalnych; 

 Współpraca z PPP i innymi 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

STRATEGIE ZAPEWNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH  

 

1. Cyklicznie ( co 3 lata) przeprowadzanie w klasach trzecich i szóstych 

ankiet mających na celu analizę efektów programu wychowawczego 

(atmosfery szkolnej, stopnia akceptacji programu). Wnioski z ankiet 

nauczyciele będą wykorzystywać do modyfikacji programu i dalszej pracy 

wychowawczej. 

2. Cyklicznie ( co 3 lata) przeprowadzenie w klasach trzecich i szóstych 

ankiet dla rodziców, mających na celu poznanie oczekiwań rodziców 

wobec szkoły oraz ocenę pracy wychowawczej i współpracę ze szkołą. 

4. Promowanie wzorca osobowego ucznia poprzez kontynuowanie akcji 

„Uczeń z klasą” i „Akademia Grzeczności”. 
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6. Dokumentowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych w kronice 

szkoły i na stronie internetowej. 
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ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Załącznik nr 1 - Ankieta dla uczniów 

2. Załącznik nr  2 - Ankieta dla rodziców 

3. Załącznik nr  3 - Ankieta dla wychowawców 

4. Załącznik nr 4 - Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca 

Szkolnego Programu Wychowawczego 

5. Załącznik nr 5 -  Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego 

Programu Wychowawczego – uczniowie  

6. Załącznik nr 6 -  Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca 

Szkolnego Programu Wychowawczego 

7. Załącznik nr 7 -  Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego 

Programu Wychowawczego – rodzice  

8. Plany pracy wychowawczej  

9.  Harmonogram imprez na dany rok szkolny 

 

Program opracował zespół 

w składzie: 

Ewa Szeląg 

Małgorzata Zawór 

Iwona Łojek  

Beata Rdzanek 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

Nauczycielom i dyrekcji zależy na tym, byś czuł się w szkole ważny, doceniany                      

i bezpieczny. Może dzięki Twoim opiniom, uda nam się też zaplanować pracę, by pobyt                    

w szkole stał się interesujący i byś znalazł tutaj to, czego potrzebujesz. 

Przeczytaj poniższe pytania. Podkreśl odpowiedzi, które uznajesz za swoje lub w 

miejsce kropek  wpisz swoje odpowiedzi. 

 

1) Czym jest dla Ciebie szkoła.....(podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi) 

a. obowiązkiem 

b. rozrywką 

c. miejscem nauki 

d. miejscem spotkań z kolegami 

e. inną wartością (jaką?) 

 

2) Kto ma na ciebie największy wpływ?....(podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi) 

a. rodzina 

b. szkoła - nauczyciele 

c. kościół 

d. rówieśnicy 

e. ktoś inny (kto?) ……………………………………………………… 

f. nikt 

 

3) W miejsce kropek wpisz swoje odpowiedzi: 

a. denerwuję się w szkole, 

gdy……………………………………………………………….. 

b. biję się, gdy 

………………………………………………………………………………… 

c. cieszę się, kiedy 

……………………………………………………………………………. 

d. niechętnie chodzę do szkoły, 

ponieważ…………………………………………………….. 

e. chętnie chodzę do szkoły, 

ponieważ………………………………………………………… 

 

4) W szkole czujesz się bezpieczny? 

tak - 

(dlaczego?)…………………………………………………………………………… 

nie - 

(dlaczego?)..................................................................................................................... 

 

5) Czy pijesz jakiś napój alkoholowy? 

tak   nie 
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6) Czy palisz papierosy? 

tak   nie 

 

7) Czy zażywasz środki odurzające? 

tak    nie 

 

8) Napisz 

a. co przeszkadza Ci w 

szkole?................................................................................................. 

b. za co lubisz 

szkołę?............................................................................................................... 

 

9) Jakie problemy poruszyłbyś/poruszyłabyś na lekcjach wychowawczych 

.............................................................................................................................................

.. 

 

10) Czy masz prawo do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły? 

.............................................................................................................................................

.. 

.............................................................................................................................................

.. 

 

Dziękujemy za szczerość. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

Naszym nauczycielom i dyrekcji zależy na tym, aby Wasze dzieci czuły się w 

szkole ważne, doceniane i zauważane. Może dzięki Waszym opiniom uda nam się tak 

zaplanować pracę, by pobyt dzieci w szkole był nie tylko obowiązkiem ale i 

przyjemnością. 

 

1. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpieczne? 

tak  nie 

 

2. Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój? 

a. bójki 

b. zastraszanie 

c. wymuszenia 

d. problem narkomanii 

e. inne 

 

3. W jaki sposób skuteczniej rozwiązać problemy natury wychowawczej? 

a. poprzez zwiększenie liczby godzin wychowawczych 

b. poprzez częste spotkania wychowawcy z rodzicami 

c. poprzez organizowanie spotkań rodzice - dzieci - wychowawcy 

d. inne 

 

4. Jaka powinna być tematyka godzin wychowawczych realizowana przez wychowawcę 

klasy. Proszę o podanie tematyki: 

a. .................................................................................................................................. 

b.................................................................................................................................... 

c. .................................................................................................................................. 

d.................................................................................................................................... 

 

5. Co może Pan(i) zaoferować szkole? 

a. swój wolny czas (np. opieka podczas imprez szkolnych, wycieczek, itp.) 

b. pieniądze - sponsor 

c. praca na rzecz szkoły 

d. inne 

 

6. Jakie najważniejsze cechy programu wychowawczego kształtowane są przez szkołę? 

a. tolerancja 

b. otwartość na problemy innych 

c. przywiązywanie wagi do zachowania i stroju w określonych sytuacjach (święta, 

rocznice, apele, koncerty, itp.) 

d. działania profilaktyczne 
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e. kultura słowa 

f. higiena osobista i otoczenia 

g. inne 

 

7. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) program wychowawczy szkoły?  

Proszę zaznaczyć x wybraną wartość. 

 

niski_________________|____________|_____________|___________|__________|_

_____wysoki 

 

8. Jakie zadania wychowawcze podejmuje Pan(i) wspólnie z wychowawcą lub 

nauczycielami? 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

 

 

1. Określ jaki jest Twój udział w realizacji szkolnego programu wychowawczego. 

Proszę zaznaczyć x wybraną wartość: 

niski_________________|____________|_____________|___________|____________

_____wysoki 

 

2. Jakie metody wychowawcze uważa Pani/ Pan za najbardziej skuteczne? 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

....... 

3. Czy jest Pani/Pan przygotowana/y do prowadzenia działań profilaktycznych? 

a. tak 

b. nie 

Jeśli tak, proszę podać ukończone w tym kierunku kursy lub szkolenia 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.................................... 

4. Jakie działania profilaktyczne prowadzi Pani/Pan w pracy z uczniami? 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

 

5. Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój? 
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a. bójki 

b. zastraszanie 

c. wymuszenia 

d. problem narkomanii 

e. inne 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

............................................................................................................... 

6. Czy systematycznie dokonuje Pani/Pan analizy oddziaływań wychowawczych i ich 

skuteczności (w jaki sposób)? 

 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

 

7. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani/Pan wspólnie z rodzicami? 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

.............................................................................................................................................

.......... 

............................................................................................................... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA SZKOLNEGO 

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w 

naszej szkole i odpowiedz na nie poprzez wstawienie znaku X, wpisanie uwag lub 

propozycji. Twoje szczere wypowiedzi będą wskazówką do takiego doskonalenia 

Szkolnego Programu Wychowawczego, by spełniał Twoje i nasze oczekiwania. 

 

                                                                                                                           TAK     

NIE 

 

1. Czy zajęcia wychowawcze są, Twoim zdaniem ciekawe?                    .........     

........                      

2. Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą?                .........     

........ 

3. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać 

      swoje problemy?                                                                                    .........     

........                                                                                  

4. Czy znasz prawa ucznia?                                                                       .........     

........                                                                                  

5. Czy wiesz jakie masz obowiązki?                                                         .........     

........                                                                                  

6. Czy wiesz jak bronić swoich praw?                                                      .........     

........                

                                                                   

 

                                                                                                       zawsze  często  rzadko  

nigdy 

7. Czy uwagi i propozycje uczniów są uwzględniane 
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przez nauczycieli?                                                             ............   .........   ..........   

........                                                                                  

8. Czy uczniowie uczestniczą w przygotowywaniu 

zajęć wychowawczych?                                                    ............   .........   ..........   

........                                                                                                                                                    

9. Czy organizowane były klasowe zajęcia  

pozalekcyjne (uroczystości, imprezy, wycieczki) ?          ............   .........   ..........   

........                                                                                                                                                    

10. Czy zajęcia wychowawcze miały pozytywny wpływ 

na atmosferę w Twojej klasie?                                          ............   .........   ..........   

........                                                                                                                                                    

11. Czy poza wychowawcą wychowują Cię inni  

      nauczyciele?                                                                      ............   .........   ..........   

........       

Potwierdź odpowiedź znakiem X 

12. W jakich formach zajęć pozalekcyjnych brałeś udział? 

biwak                      .......                                    kino                 .......   

rajd                         .......                                     koncert           ........ 

wycieczka              .......                                     spotkanie        ........ 

wyjazd                   .......                                      teatr                ........ 

inne(jakie?)            .......                                     występ            ........ 

13. W jakiej formie były prowadzone zajęcia wychowawcze? 

 

pogadanka         .......                      wykład        ........ 

prelekcja           .......                       drama         ......... 

inscenizacja      .......                       spotkanie    ........ 

inne(jakie?)      ....... 

14. Czy na lekcjach wychowawczych poruszane były sprawy związane: 

a) z Twoim rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym? .......... 
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b) ze stosunkami między ludźmi (w grupie rówieśniczej, 

    szkole, rodzinie)?                                                                       ........... 

c) z otaczającym Cię środowiskiem kulturalno – przyrodniczym 

    (kinem, teatrem, telewizją, ekologią itp.)?                                 ........... 

d) inne (jakie?)  ......................................................................................... 

 

15. Czy masz jakieś propozycje lub uwagi dotyczące zajęć wychowawczych? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................ 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – uczniowie 

Rok szkolny ................ 

Liczba ankietowanych .................. 

 

numer pytania liczba 

odpowiedzi 

TAK 

% liczba 

odpowiedzi 

NIE 

% brak 

odpowiedzi 

% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

numer 

pytania 

odpowiedź najczęściej występująca odpowiedź najrzadziej występująca 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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14   

 

Słabe strony: 

 

Mocne strony: 

 

Wnioski: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

numer 

pytania 

często występująca propozycja lub uwaga 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA SZKOLNEGO 

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych 

odpowiedziach. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci,                   

a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania. 

 

Oceń w skali 1 – 6 zakreślając odpowiednią cyfrę. 

1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły? 

1 2 3 4 5 6  

2. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program? 

1 2 3 4 5 6 

3. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka? 

1 2 3 4 5 6 

4. W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia? 

1 2 3 4 5 6 

5. Jak szkoła rozwiązuje problemy zdrowotne uczniów, zagrożenia z tym związane                   

i uzależnienia? 

1 2 3 4 5 6 

6. W jakim zakresie nasza szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dzieci do 

otaczającego środowiska? 

1 2 3 4 5 6 

7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole? 

1 2 3 4 5 6 

8. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole? 

1 2 3 4 5 6 

9. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) 

dziecka? 

1 2 3 4 5 6 

10. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka? 
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1 2 3 4 5 6 

11. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły? 

1 2 3 4 5 6 

12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły? 

1 2 3 4 5 6         

                                          

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – rodzice 

Rok szkolny                      - 

Liczba ankietowanych     - 

 

Numer pytania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Średnia ocen             

Liczba ocen 

zbieżnych 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Słabe strony: 

 

Mocne strony: 

 

Wnioski: 


