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I    PODSTAWY PRAWNE 

Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zostały określone w ustawach 

oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich jak: 

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. 

  2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

  3. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach 

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1643) 

 5. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 poz. 803) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003r. nr 26 

poz.226) 

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. nr 111 poz. 535 z późniejszymi 

zmianami) 

10. Ustawa z 4 stycznia 2013r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz.U. z 

2013r.  poz. 1563) 



11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179 z 2005r. poz. 1485 z późniejszymi zmianami)  

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. 

U. z 1996r. nr 10 poz. 55 z późniejszymi zmianami) 

13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. nr 180 poz.1493 z późniejszymi 

zmianami) 

II    ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

  1.Definicja wychowania w rozumieniu dokumentów prawa oświatowego: 

Art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe mówi, że „Wychowanie to wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez 

działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” 

  2.Założenia działań w zakresie profilaktyki i wychowania w szkole. 

 Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa.   

 Szkoła ma zagwarantowaną autonomię  w opracowywaniu własnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

              który oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń zawiązanych z szerszym kontekstem społecznym      

              powinien także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze i środki realizacji. 

 W realizowanym procesie dydaktyczno- -wychowawczym szkołą podejmuje działania związane z miejscami    

              ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi   

             świętami narodowymi i symbolami państwowymi. 

 W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniania jest stała                            

             i bezpośrednia współpraca z rodzicami uczniów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi  w edukacyjną,  

                       wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. 

 Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych                                



              i społecznych postaw uczniów.  

 Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji  

               narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,   

              w tym do angażowania się w wolontariat.   

 Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży  w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.  

 Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę  o zasadach  

               zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie  

                        ekologią. 

 Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań  

               higienicznych, bezpiecznych  dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu  

               prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki. 

 Szkoła, oprócz stwarzania uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do  

             rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, ma również  

                       przygotowywać ich  do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów  w trakcie korzystania z  

                       zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni  

                       cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku  relacji z innymi  

                      użytkownikami sieci. 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem obszarów rozwoju ucznia: 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Zdrowie – edukacja zdrowotna  



 

III   SYLWETKA ABSOLEWNTA  

Absolwent naszej szkoły powinien umieć: 

 w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne, 

 świadomie i kreatywnie kierować własnym życiem, 

 adoptować się do wymagań wybranej uczelni, 

 być patriotą i dobrym Europejczykiem, 

 posiadać umiejętność odkrywania i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, 

 być odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny, 

 cechować się wysoką kulturą osobistą, 

 być wrażliwym na potrzeby i krzywdę innych ludzi, 

 przestrzegać zasad tolerancji i z szacunkiem odnosić się do innych, 

 dbać o swoje zdrowie i środowisko, w którym żyje, 

 korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, 

 spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie, 

 aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju, 

 znać języki i być obywatelem Europy. 

2. Absolwent II Liceum im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje 

swojego regionu i narodu. 

 

 

 



IV   ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY 

Diagnozy potrzeb i problemów dokonano na podstawie: 

 analizy dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych),  

 analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły, 

 analizy zachowań uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły, 

 uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady  

         Rodziców, 

 analizy czynników ryzyka i czynników chroniących. 

Czynniki ryzyka: 

 uzależnienia w rodzinach niektórych uczniów; 

 uzależnienia behawioralne niektórych uczniów,  

 nieuzasadniona absencja na zajęciach szkolnych. 

Czynniki chroniące: 

 silne więzi uczniów z rodzicami; 

 zainteresowanie ze strony wielu rodziców sprawami dziecka; 

 wyznawane wartości moralne i religijne; 

 zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem; 

 

Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy: 

I. Często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych. 

II. Zagrożenia związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem dopalaczy. 

 



 

Ważne wydarzenia w życiu szkoły o charakterze wychowawczo - profilaktycznym 

Na terenie szkoły stwarza się różnorodne sytuacje wychowawczo-edukacyjno-profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie 

założonych celów wychowawczych i profilaktycznych.  

Są to między innymi uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone cele wychowawczo-profilaktyczne 

oraz kształtować postawy uczniów.  

Celem uroczystości szkolnych jest:  

1. Podtrzymywanie tradycji szkolnej. 

2. Kształtowanie uczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. 

3. Kształtowanie szacunku do symboli szkolnych i narodowych oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas 

uroczystości. 

4. Rozwijanie aktywnej postawy podczas organizacji uroczystości szkolnych. 

5. Umacnianie więzi personalnych. 

6. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych. 

7. Kształtowanie postaw  prosocjalnych  i  prospołecznych 

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 

 



KALENDARZ UROCZYSTOŚCI 

Rodzaj wydarzenia  Realizacja wydarzenia 

  

Osoby  

odpowiedzialne  

Obchody Rocznicy Wybuchu  

II Wojny Światowej,

Udział w miejskich uroczystościach Dyrektor 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 



Zorganizowanie apelu Nauczyciele wychowania fizycznego 

Rocznica Wkroczenia Armii 

Czerwonej – 17 września 1939 r.

Udział w miejskich uroczystościach Dyrektor, wychowawcy klas 

Ślubowanie uczniów liceum – Dzień 

Patrona Szkoły

Zorganizowanie akademii M.Pawłowska,  

B.Pietrewicz-Dąbrowska 

Dzień Edukacji Narodowej Zorganizowanie akademii A.Chmielewska, D. Ołowniuk, 

M.Myszkowski, Samorząd Szkolny 

Święto Odzyskania Niepodległości Zorganizowanie apelu M. Węsierski, R. Matelak - Przekop 

Wigilia/ jasełka Zorganizowanie prezentacji tradycji 

świątecznych  

Katecheci - U. Juszkiewicz, J. 

Ołów,G.Kalejta 

Słodki mecz Zorganizowanie rozgrywek sportowych Nauczyciele wychowania fizycznego 



Studniówka Zorganizowanie balu Wychowawcy klas III liceum:E. 

Konarzewska, A. Stankiewicz, M. 

Pietrewicz, M. Węsierski, J. Danilewicz, 

Komitet Organizacyjny Rodziców 

 

Dodo- Dzień Bezpiecznego Internetu Zorganizowanie szkolnej  gry 

komputerowej 

W. Kulbacka 

Dzień Żołnierzy Wyklętych Zorganizowanie gry terenowej J. Schabieński 

onkurs fizyko – chemiczny 

Dzień Otwarty II LO

Zorganizowanie konkursu A.Stankiewicz, M. Kiełbus,  

J. Danilewicz 

Szkolna Wieża Babel 

Dzień Otwarty II LO 

Prezentacja ciekawych form nauki 

języków obcych, krajów 

E. Pietrzak, I. Danilewska, nauczyciele 

języków obcych 

Pożegnanie klas III liceum Zorganizowanie apelu M. Kiełbus, wychowawcy klas II liceum 

Święto Konstytucji 3 Maja Udział w miejskich uroczystościach Dyrektor 

Dzień Sportu Zorganizowanie rozgrywek sportowych Nauczyciele wychowania fizycznego 



Zakończenie roku szkolnego Zorganizowanie apelu G. Górnik, M. Litwiniuk,  

K. Danielewicz 

 

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły będą realizowane z uwzględnieniem sfer rozwoju ucznia: 

 

I. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych  

II. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań  

III. Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

IV. Zdrowie – edukacja zdrowotna  

 

 

 

 



Obszar - Kultura – wartości, normy i wzory zachowań  

 

Treści wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposoby/formy realizacji Termin 

realizacji 

 

Osoba odpowiedzialna 

Kształtowanie szacunku 

dla symboli narodowych. 

Godziny wychowawcze, 

lekcje historii i WOS-u. 

Cały rok. Wychowawcy, 

nauczyciele historii i WOS-u. 

Rozwijanie szacunku dla 

miejsc pamięci narodowej. 

Godziny wychowawcze, lekcje 

historii i WOS-u. 

Cały rok. Wychowawcy, 

nauczyciele historii i WOS-u. 

Kształtowanie postawy 

tożsamości narodowej i 

patriotyzmu. 

Godziny wychowawcze, 

uroczystości szkolne. 

Cały rok. Wychowawcy, nauczyciele. 

Uwrażliwienie uczniów na 

potrzeby innych i zwrócenie 

uwagi na konieczność niesienia 

pomocy potrzebującym 

Zajęcia pozalekcyjne, koło 

Caritas, organizacja i udział w 

akcjach charytatywnych, 

wolontariat 

Cały rok. Nauczyciele ,wychowawcy, 

opiekun koła Caritas 

 

Zapoznanie z prawami i 

wolnościami obywatelskimi. 

Lekcje historii,  

WOS-u, zajęcia edukacyjne, 

wycieczki do sądu. 

Cały rok. Nauczyciele historii i wos-u 

Kształtowanie postawy 

tolerancji, otwartości 

światopoglądowej 

Godziny wychowawcze, 

uroczystości szkole, 

państwowe 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

 

Zachęcenie uczniów do Wyjścia, wyjazdy pozaszkolne Cały rok Wychowawcy, nauczyciele j. 



aktywnego udziału w życiu 

kulturalnym 

polskiego, wok,  j. obcych 

Kształtowanie umiejętności 

oceniania i korygowania 

własnego postępowania 

Godziny wychowawcze, 

zajęcia pozalekcyjne 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obszar - Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

Treści wychowawczo-profilaktyczne Sposoby/formy realizacji Termin 

realizacji 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych i społecznych. 

 

 

 

Godziny wychowawcze, zajęcia z 

psychologiem, pedagogiem, 

doradcą zawodowym, zajęcia 

pozalekcyjne 

Cały rok. Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog,  

wszyscy 

nauczyciele 

 

Doskonalenie umiejętności obiektywnej 

samooceny, prezentowania własnych opinii 

i podejmowania decyzji. 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

godziny wychowawcze. 

Cały rok. Wychowawcy , 

wszyscy 

nauczyciele  

 

Budowanie w klasie bezpiecznego 

środowiska umożliwiającego koncentrację na 

nauce poprzez działania integracyjne. 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

godziny wychowawcze 

Cały rok  Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Kształtowanie postaw tolerancji i empatii, 

przyczyny i przejawy nietolerancji, 

tolerowanie odmienności i inności, 

rozwijanie empatii, wyzwalanie gotowości 

do niesienia pomocy. 

Godziny wychowawcze, zajęcia z 

pedagogiem, lekcje j. polskiego  

i WOS-u. 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,   

godziny wychowawcze, rozmowy 

indywidualne i zajęcia z 

pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. 

Według 

potrzeb. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

WOS-u, 

 j. polskiego, 

pedagog, 

psycholog. 

 

 



Przygotowanie uczniów do funkcjonowania 

w dorosłym życiu i akceptowania stanów 

psychofizycznych związanych z tym 

okresem. 

Godziny wychowawcze, programy 

edukacyjne. 

Cały rok Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog. 

 

Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów 

mających na celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i prospołecznych 

Realizacja programów 

edukacyjnych, zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne. 

Udział w konkursach zewnętrznych.  

 

Cały rok Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

 

Kształtowanie i wzmacnianie norm i zasad 

oraz sposobów reagowania i zachowań 

przeciwnych do zachowań ryzykownych i 

nieakceptowanych społecznie 

 

Realizacja programów 

edukacyjnych i profilaktycznych. 

Cały rok Wychowawcy klas 

Pedagog, psycholog 
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Obszar - Zdrowie – edukacja zdrowotna – fizyczna  
 

Treści wychowawczo-profilaktyczne Sposoby/formy realizacji Termin 

realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Uświadomienie wartości życia ludzkiego. Godziny wychowawcze, rozmowy 

indywidualne, zajęcia ze 

specjalistami, lekcje biologii. 

Cały rok. Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

biologii. 

 

Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w 

szkole. 

Rozmowy indywidualne z 

pedagogiem i psychologiem  i 

wychowawcami, obserwacja,  

ankiety diagnostyczne. 

Cały rok. Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele.  

 

Profilaktyka zagrożeń wieku dojrzewania 

/nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty/. 

Spotkania  ze specjalistami, 

lekarzami, psychologami, zajęcia , 

z pedagogiem szkolnym, godziny 

wychowawcze, lekcje biologii. 

Cały rok. Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciele biologii i 

chemii. 

 

Organizowanie konkursów sprawnościowych, 

wycieczek, zawodów sportowych, imprez o 

charakterze rekreacyjnym. 

Konkursy, wycieczki. Wg. 

harmonogramu. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele w-f. 
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Rozwijanie umiejętności stosowania w 

praktyce strategii radzenie sobie ze stresem.  

Godziny wychowawcze, zajęcia z 

pedagogiem, psychologiem. 

Według potrzeb. Psycholog, pedagog, 

wychowawcy.  

 

Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału 

w życiu szkoły (współorganizowanie 

imprez, wycieczek, spotkań). 

Spotkanie z rodzicami, wycieczki, 

imprezy. 

Cały rok. Wychowawcy,   

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania 

wiedzy do zmiany zachowań zdrowotnych 

poprzez utrwalenie zachowań sprzyjających 

zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykownych 

na prozdrowotne. 

 Godziny wychowawcze, programy 

profilaktyczne i edukacyjne, 

warsztaty. 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Obszar - Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych  
 

Treści wychowawczo-profilaktyczne Sposoby/formy realizacji Termin 

realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 Rozwijanie postaw aprobujących 

abstynencję i unikanie substancji 

psychoaktywnych w wymiarach: 

emocjonalnym, poznawczym, 

behawioralnym. 

 Programy edukacyjne i 

profilaktyczne, godziny 

wychowawcze 

Cały rok  Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, 

specjaliści. 

 

 Zastosowanie w praktyce 

umiejętności bezpiecznego korzystania 

z zasobów internetu, mediów 

społecznościowych 

 godziny wychowawcze  Cały rok  Wychowawcy, 

nauczyciele 

informatyki 
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Prowadzenie zajęć dla rodziców przez 

zaproszonych do współpracy 

specjalistów. 

 wykłady, spotkania.  wg. potrzeb. Wychowawcy.  

Rozpoznawanie wczesnych objawów 

zachowań ryzykownych, używania 

środków psychoaktywnych lub 

stosowania przemocy oraz 

podejmowanie szybkiej interwencji w 

takich przypadkach 

Rady szkoleniowe dla nauczycieli z 

przedstawicielami instytucji 

zewnętrznych lub innymi 

specjalistami.  

 

 Wg. potrzeb. dyrektor,  szkolny, 

wychowawcy 

klas. 

 

Podejmowanie współpracy z rodzicami w 

działaniach profilaktycznych. 

 

Rozmowy indywidualne.  Cały rok, wg. 

potrzeb. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog. 

 

Komunikowanie o osiągnięciach i 

problemach uczniów (wyniki w nauce, 

zachowanie, egzaminy, osiągnięcia 

sportowe). 

Rozmowy indywidualne. Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele. 

 



 19 

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu  

problemów z dziećmi. 

Rozmowy indywidualne, 

skierowanie do poradni PPP lub 

innych specjalistów, pomoc w 

kontaktach z instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny. 

Według potrzeb. Pedagog, 

psycholog 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

dyrektor szkoły. 

 

Doskonalenie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli oraz rodziców 

 

Udzielanie wsparcia nauczycielom 

poprzez działalność zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych. 

 

Według potrzeb Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy. 

 

 

Rozwijanie umiejętności reagowania na 

zagrożenia: 

 zapoznawanie uczniów z sygnałami 

alarmowymi oraz oznakowaniem 

BHP; 

 zapoznanie uczniów z procedurami  

reagowania w konkretnych sytuacjach 

zagrożenia;  

 organizowanie prób ewakuacji; 

 zapoznawanie uczniów z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy w 

sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

ludzkiego. 
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Opis planowanej procedury ewaluacji wewnętrznej z narzędziami ewaluacji 

 

Cele ewaluacji: 

 uzyskanie informacji o efektach zrealizowanych działań; 

 sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów, 

 ocena sposobu realizacji pod katem skuteczności działań. 

 

 Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i  jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i analizie oraz ocenie pod 

kątem efektywności działań. Ewaluacja zrealizowanych działań służy podniesieniu jakości działań, opracowaniu wniosków oraz 

rekomendacji na przyszłość.  

  

Sposoby i środki ewaluacji:  

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

- obserwacja postępów w nauce,  

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

- udział w konkursach. 

Narzędzia ewaluacji: - ankieta, - obserwacja, - analiza dokumentacji szkolnej. 

 

 

 


