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Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania programu wychowawczego: 

- Statut Szkoły, 
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej-art.72, 
- Konwencja o Prawach Dziecka – art.3, art.19, art.33, 
- Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie Oświaty(Dz.U.1996 Nr 67), 
- Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 w sprawie podstawy programowej, 
- wychowania oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 
WSTĘP 
 

Wychowanie jest uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem 
własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości.     

Jest też uczeniem się radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi 
emocjami.  
 
MISJA SZKOŁY 
 

Jesteśmy po to , aby dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i 
przekazywać im rzetelną wiedzę oraz umiejętności. 

Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania.  
Chcemy służyć im wiedzą, doświadczeniem oraz własnym przykładem, aby zdobyć ich 

przyjaźń i zaufanie. 
Naszą dewizą jest dobro ucznia . Nasza szkoła jest miejscem, gdzie każdemu dajemy 

szansę stawania się wartościowym człowiekiem, otwartym  na dobro i piękno oraz 
wprowadzającym w życie wartości humanistyczne.    
 
WIZJA SZKOŁY 
 

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podejmowania odpowiedzialnych decyzji 
oraz wyposażenie go w taki zasób wiadomości  
 i umiejętności , który pozwoli mu na samodzielną realizację marzeń i zamierzeń w przyszłym 
kształceniu.  
 

1. Priorytetem naszym jest rozwój muzyczny młodego człowieka, dla którego nauka i 
przebywanie w szkole jest radością, a dla jego pedagogów satysfakcją. 

2. Usługi edukacyjne oparte są na bogatej ofercie przyciągającej kandydatów do szkoły, 
znanej z wysokiego poziomu nauczania, w której uczniowie maja możliwość rozwijania 
swoich muzycznych zdolności i zainteresowań.  

3. Kadra pedagogiczna dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym, doskonali swoje 
kwalifikacje i jest otwarta na innowacje. 

4. Szkoła tworzy środowisko przyjazne i bezpieczne dla ucznia, sprzyjające jego rozwojowi. 
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5. Absolwenci są starannie wykształceni, kreatywni i chętnie przyjmowani do szkół II 
stopnia, gdzie odnoszą sukcesy.  

6. Szkoła włącza się aktywnie do wszelkich działań na rzecz środowiska lokalnego w celu 
podnoszenia kultury muzycznej. 

7. Nauczyciele, rodzice i uczniowie wspólnie pracują nad kształtowaniem pozytywnego 
wizerunku szkoły. 
 

MODEL  ABSOLWENTA 
 
Uczeń kończący edukację muzyczną  w Szkole Muzycznej I stopnia w Busku - Zdroju powinien: 

1) posiadać w stopniu przynamniej dobrym - wiedzę i umiejętności praktyczne, określone 
wymaganiami edukacyjnymi wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania w 
klasach programowo najwyższych, 

2) znać i doceniać najważniejsze zdobycze i osiągnięcia kultury światowej, europejskiej, 
krajowej, regionalnej, lokalnej - w dziedzinie muzyki, a w miarę zainteresowań własnych i 
możliwości szkoły, także w innych dziedzinach sztuki, 

3) być świadomym, chętnym i zaangażowanym odbiorcą sztuki, w szczególności słuchaczem 
koncertów, spektakli i przedstawień muzycznych, 

4) śledzić najważniejsze wydarzenia muzyczne: lokalne, regionalne, krajowe i 
międzynarodowe, 

5) być inicjatorem i aktywnym wykonawcą różnych przedsięwzięć krzewiących kulturę 
muzyczną, 

6) posiadać umiejętności stosownego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych 
(podczas: koncertów, spektakli, okolicznościowych ceremonii), 

7) umieć wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnych, wewnętrznych celów, 
przede wszystkim psychologicznych i zdrowotnych (relaks, odreagowanie się, "ucieczka" 
od stresów dnia codziennego ukierunkowana na słuchanie muzyki, granie na instrumencie 
"dla siebie"), 

8) szanować odrębność przekonań i zachowań innych ludzi, 
9) szanować starszych i przełożonych, doceniać ich autorytet i wiedzę, 
10) bezinteresownie pomagać słabszym, mniej sprawnym i w różnym stopniu upośledzonym, 
11) doceniać i szanować pracę wszystkich ludzi, nie niszczyć dorobku pracy innych, 
12) przekazywać swoją wiedzę muzyczną, umiejętności instrumentalne, zainteresowania 

muzyczne i znajomość stosownego zachowania się - innym członkom społeczeństwa 
(rodzeństwu, kolegom, później dzieciom itp.), 

13) być świadomym członkiem społeczności: globalnie, narodowo i tradycyjnie, regionalnie. 
 
 
 
WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 
 
Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły. Osoby te 
współpracują ze sobą w atmosferze wzajemnego zrozumienia   i szacunku w podejmowaniu 
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wyznaczonych zadań. Celem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankom w 
osiągnięciu dojrzałej osobowości. Dojrzałą osobowością cechuje się uczeń, który w swym 
postępowaniu zdolny jest otwierać się na innych ludzi, zachowując podstawową kontrolę 
własnych uczuć i dbałość o ich rozwój, oraz jest zdolny realistycznie oceniać swoje możliwości:  

1) kultura osobista – zachowanie się zgodnością i szacunkiem dla drugiego człowieka 
(wyrażona przez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń itp.), 

2) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, 
3) odpowiedzialność za drugiego człowieka, 
4) wrażliwość na krzywdę innych ludzi, 
5) dążenie do budowania więzi między pokoleniami( uczeń – nauczyciel, dzieci – rodzice, 

rodzice – nauczyciele), 
6) tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, 
7) miłość i szacunek do Ojczyzny, 
8) szacunek dla nauki i pracy, uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, 
9) zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, 
10) odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz 

środków masowego przekazu(umiejętność właściwego ich wykorzystania i 
wartościowania). 
 

CELE OGÓLNE 
 
Celem naszego kształcenia jest rozwój sfer : 

1) emocjonalnej, 
2) fizycznej, 
3) społecznej, 
4) duchowej, 
5) intelektualnej, 
6) moralnej. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

1) Sfera emocjonalna- kształtowanie umiejętności wyrażania oraz radzenia sobie z emocjami, 
2) Sfera fizyczna – dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny uczniów, 
3) Sfera społeczna – rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,, 
4) Sfera duchowa – kształcenie postawy twórczej, 
5) Sfera intelektualna – rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań muzycznych, 
6) Sfera moralna – uczenie nawyków dobrego wychowania, zasad kultury osobistej oraz 

szacunku dla dobra wspólnego. 
 
ZADANIA DO REALIZACJI 
  

1. ZADANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW: 



PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku - Zdroju 

5 
 
 
 

 
1) systematyczne informowanie rodziców o przejawach złego zachowania uczniów, 
2) badanie i rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów( wywiady środowiskowe, 

ankiety, rozmowy indywidualne), 
3) zapobieganie niszczeniu mienia (ponoszenie materialnej odpowiedzialności za dokonane 

zniszczenia), 
4) motywacja do nauki i wszelkiej działalności szkolnej (system nagradzania za każde nawet 

najmniejsze osiągnięcia, wyróżnianie na popisach i koncertach), 
5) radzenie sobie ze stresem (podczas koncertów, popisów, przesłuchań CEA, występów na 

uroczystościach powiatowych i gminnych, rozmowy  z uczniami o sposobach radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach), 

6) wyrównywania braków kulturowych (wyjazdy do opery, filharmonii oraz organizowanie 
imprez kulturalnych), 

7) angażowanie uczniów w organizację imprez i koncertów szkolnych oraz działalność 
Samorządu Uczniowskiego, 

8) troska o kulturę osobistą (uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego oraz 
przestrzeganie ustalonych norm kontaktu w klasie  i w Szkole), 

9) uczenie szacunku do drugiego człowieka, 
10) współudział uczniów w organizacji imprez profilaktycznych (np. w sprawie organizowania 

i spędzania wolnego czasu, szkodliwości używek itp.). 
 

2. ZADANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI: 
 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści podmiotowych     do kształcenia 
osobowości ucznia poprzez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych i właściwą 
postawę 
1) uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania 

obowiązujących norm, pracowitości, 
2) podnosić poczucie wartości uczniów i  dążyć do wypracowania przez nich umiejętności 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz wyznaczania sobie celów i konsekwentnego 
dążenia do ich realizacji, 

3) uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie, 
4) zapoznać z zasadami kultury życia codziennego, 
5) uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 
6) dostosować treści nauczania do realnych możliwości uczniów, 
7) obserwować i analizować postępy uczniów, 
8) utrzymywać współpracę z rodzicami i wspierać ich w wychowaniu, 
9) organizować sytuacje wychowawcze (np. wycieczki, koncerty), 
10) doskonalić umiejętności wychowawcze (rady szkoleniowe, treningi  komunikacji 

interpersonalnej), 
11) propagować doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
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12) wspierać nauczycieli w pracy wychowawczo- pedagogicznej (konsultacje ze 
specjalistami). 

 
3. ZADANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 
1) aktywny udział w spotkaniach profilaktycznych celem wypracowania wspólnych działań, 
2) profilaktyka domowa (przestrzeganie norm zachowań przez rodziców), 
3) udział w wywiadówkach i zebraniach rodziców, 
4) usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole, 
5) zainteresowanie postępami dziecka, 
6) ponoszenie odpowiedzialności za zniszczenia dokonane przez dzieci, 
7) pomoc w organizacji imprez szkolnych, 
8) dbałość rodzica o higienę osobistą i wygląd dziecka w Szkole. 
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Zadania 
ogólne 

Zadania 
szczegółowe 

Termin 
realizacji 

Cele operacyjne Formy realizacji 

    
UCZEŃ:  1. wzmacnianie 

więzi pomiędzy 
uczniami w klasie 
i szkole 

- przeprowadzenie 
ankiety (diagnoza 
wstępna) badającej 
samopoczucie uczniów 
w szkole 

I semestr roku 
szkolnego - dobrze czuje się w klasie  

i szkole 
WSPOMAGANI
E UCZNIA W 
JEGO 
ROZWOJU 
EMOCJONAL- 

 
- w relacjach miedzy 
uczniami  i nauczycielami 
panuje przyjazna 
atmosfera 

 
  
   

NYM    
     
  - uczniowie aktywnie 

uczestniczą w życiu klasy 
i szkoły 

-organizowanie 
wycieczek, koncertów, 
dyskotek integrujących 
uczniów. 

cały rok 
   
   
    
     
     
 2. stwarzanie 

możliwości 
swobodnego 
wyrażania emocji, 
wątpliwości, 
prezentacji i 
kreowania własnej 
osobowości 

- potrafi bez lęku wyrażać 
swoje emocje i potrafi 
rozpoznać emocje u 
innych,  

- przestrzeganie praw 
ucznia i dziecka na 
terenie szkoły 

cały rok 
  
  
   
    
 - ma poczucie własnej 

wartości  
- prezentacja na 
koncertach i popisach 

 
 cały rok 
 - umie opanować emocje 

podczas występów 
indywidualnych i 
grupowych 

  
    

   
   
    
3. uczenie 
nawyków dobrego 
wychowania  i 
zasad kultury 
osobistej, uczenie 
szacunku dla 
dobra wspólnego 
oraz umiejętność 
kontaktowania się 
z ludźmi 

- przestrzega norm, zasad 
dobrego wychowania i 
zasad kultury osobistej 

- pogadanki na 
lekcjach dotyczące 
kulturalnego 
zachowania się w 
miejscach publicznych 
i przestrzegania tych 
zasad podczas zajęć 
lekcyjnych, koncertów, 
wyjazdów itp. 

cały rok 
 
 

- troszczy się o wygląd 
klasy, szkoły i jej 
otoczenia 

 
 
 

- cechuje się kulturą słowa  
i bycia 

 
 

- umie nawiązać kontakty 
interpersonalne 
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Zadania 
szczegółowe 

Zadania ogólne Cele operacyjne Formy realizacji Termin realizacji 

 UCZEŃ:   
-dba o własny rozwój 
fizyczny, sprawność 
ruchową 

cały rok  1. stwarzanie 
warunków do 
kształtowania 
zdrowego stylu 
życia 

w trakcie zajęć 
rytmiki, dostosowanie 
rozkładu lekcji do 
wymogów higieny 
szkolnej 

 WSPOMAGANI
E UCZNIA W 
JEGO 
ROZWOJU 
FIZYCZNYM 

  
 -troszczy się  o swoje 

zdrowie poprzez : 
myślenie pozytywne, 
higieniczne nawyki 
(ruch, odżywianie, 
higiena osobista, 

 
   
    
    
    
   -potrafi racjonalnie 

wykorzystać czas na 
naukę  i wypoczynek 

 
    
    
     
cały rok  2. dbałość o 

prawidłową 
postawę podczas 
gry na 
instrumencie  

- ma prawidłową 
postawę podczas gry na 
instrumencie 

-obserwacja i korekta 
postawy podczas 
lekcji 

  
  
    
    
cały rok     
  3. troska o 

prawidłowe 
trzymanie 
instrumentu 

- prawidłowo trzyma 
instrument 

-obserwacja i korekta 
trzymania instrumentu 
podczas lekcji  

  
   
   
    
    
    
cały rok 4. rozwijanie 

koordynacji 
słuchowo- 
ruchowej  

- posiada koordynację 
słuchowo- ruchową 

-podczas zajęć rytmiki 
i kształcenia słuchu  
   
   
- podczas zajęć 
rytmiki, kształcenia 
słuchu, chóru, gry na 
instrumentach dętych 
oraz podczas pracy w 
domu 

   
cały rok 5. rozwijanie 

prawidłowego 
oddychania 

-prawidłowo oddycha 
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Zadania 
ogólne 

Zadania 
szczegółowe 

Cele operacyjne Termin 
realizacji 

Odpowiedzialn
i 

Formy realizacji 
 

     
UCZEŃ:  1.integracja              

ze środowiskiem 
lokalnym poprzez 
rozwijanie               
i umacnianie 
tradycji szkolnych 
i lokalnych 

- udział oraz 
współorganizacja  
popisów klasowych, 
koncertów 
szkolnych i 
pozaszkolnych dla 
środowiska: 11 
Listopada, 
wieczornice pieśni 
legionowej, 3Maja 
itp 

cały rok wszyscy 
nauczyciele 
oraz Samorząd 
Szkolny 

- ma poczucie 
przynależności do 
społeczności lokalnej 

WSPOMAGA
NIE UCZNIA 
W JEGO 
ROZWOJU 
SPOŁECZNY
M 

 
 
 

- realizuje potrzebę 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym 

  
  
  

  - uczestniczy w 
imprezach 
regionalnych, 
lokalnych              i 
szkolnych 

  
    
    
    
     
      
      

RODZICE:  2. współpraca z 
rodzicami i innymi 
instytucjami na 
terenie miasta i 
gminy  

- udział rodziców w 
zebraniach , w 
imprezach 
szkolnych, pomoc  
w organizacji  

cały rok wszyscy rodzice
 - uczestniczą w życiu 

szkoły, chętnie 
kontaktują się ze 
szkołą i mają poczucie 
wpływu na życie 
szkoły 

  
   
   
   
     
     
  - wspierają działania 

szkoły 
   

     
 - interesują się pracą 

dziecka   w szkole oraz 
jego postępami  w 
nauce 

   
    
    
    
     
     

SZKOŁA: 3. stwarzanie 
uczniom 
możliwości 
współpracy w 
grupie 

- spotkania z 
rodzicami, 
omawianie 
problemów oraz 
próby ich 
rozwiązywania 

cały rok wszyscy 
nauczyciele - wspiera 

wychowawczą rolę 
rodziny 

 
  
  

   
    
     
 - uczeń uczestniczy w 

różnych formach 
- wspólne 
muzykowanie 

cały rok nauczyciele 
prowadzący  
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Zadania ogólne Zadania 

szczegółowe 
Cele operacyjne Formy realizacji Termin 

realizacji 
Odpowiedzial

ni  

     
WSPOMA GANIE 
UCZNIA  

UCZEŃ: 1. wzmacnianie 
uczuciowości 
uczniów 

- rozmowy na 
lekcjach dotyczące 
uczuć, przyjaźni  i 
kontaktów 
interpersonalnych 

cały rok wszyscy 
nauczyciele - przejawia zdolność 

do głębokiego kontaktu 
z drugim człowiekiem 

 
W JEGO 
ROZWOJU 
DUCHOWYM 

  
   
 - nawiązuje przyjaźnie    

  - jest koleżeński w 
stosunku   do innych 
osób  

   
     
     
      
      
 2. uwrażliwianie 

na piękno muzyki, 
poznanie dorobku 
kultury  

- jest wrażliwy na 
piękno muzyki, 
poznaje utwory 
muzyczne oraz inne 
dzieła sztuki  

- słuchanie oraz 
odtwarzanie dzieł 
muzycznych 

cały rok wszyscy 
nauczyciele 

 
  
   

    
     
      

 3. kształcenie 
postawy twórczej 

- potrafi zinterpretować 
słyszaną oraz 
wykonywaną przez 
siebie muzykę 

- indywidualna i 
grupowa praca z 
uczniem nad dziełem 
muzycznym 

cały rok wszyscy 
nauczyciele  
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Zadania ogólne Zadania 

szczegółowe 
Cele operacyjne Formy realizacji Termin 

realizacji 
Odpowiedzi

 

     
UCZEŃ:  1. zaspokajanie 

potrzeb 
edukacyjnych 

- opanowanie gry 
na instrumencie, 
wiedzy          z 
zakresu teorii 
muzyki, zapoznanie 
się z literaturą 
muzyczną 

cały rok wszyscy 
nauczycieleWSPOMA

GANIE 
UCZNIA W 
JEGO 
ROZWOJU 
INELEKTU
ALNYM 

- zdobywa wiedzę          
i umiejętności w 
stopniu na jaki 
pozwalają jego 
zdolności           i 
predyspozycje 

 
  

   
   
   
   
   cały rok  
2 stwarzanie 
uczniom 
możliwości 
rozwoju 
zainteresowań w 
czasie lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych 

   wszyscy 
nauczyciele- potrafi rozpoznać 

swoje zainteresowania 
i je rozwijać  

- gra na 
instrumentach 
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3. rozwijanie 
procesów 
poznawczych 
analizatorów: 
wzrokowego, 
słuchowego, 
kinestetyczno - 
ruchowego 
 
  

- potrafi rozpoznać 
własne zdolności 
intelektualne, 
artystyczne. 
predyspozycje oraz 
umie wykorzystać je 
do samorealizacji 
 
 
- umiejętnie przyswaja 
wiedzę 
- poprawnie 
wypowiada się       i 
buduje struktury 
myślowe 
- aktywizuje procesy 
myślenia, pamięć, oraz 
koncentruje uwagę 

 - gry w zespołach 
kameralnych, 
- chór  
- zespół rytmiki 
- orkiestra 
 
 
 
- podczas zajęć 
lekcyjnych, 
występów 
artystycznych, 
samodzielnej pracy 
w domu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele,
rodzice 
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Zadania ogólne  

 
Zadania 
szczegółowe 

 
 
Cele operacyjne 
 

 
 
Formy realizacji 

 
 
Termin 
realizacji 

 
 

Odpowiedzialni

 
 

WSPOMAGANI
E W ROZWOJU 
MORALNYM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kształtowanie 
szeroko pojętej 
kultury osobistej 
oraz szacunku 
dla dobra 
wspólnego 
 
 
 
 
 
 
 
2. rozbudzanie 
wśród uczniów 
emapatii, 
tolerancji oraz 
uczenie 
szacunku dla 
osób starszych 
 
3. kształtowanie 
postawy 
„nauczyciel – 
mój mistrz” 
 
4. stwarzanie 
warunków 
sprzyjających 
podejmowaniu 
właściwych i 
odpowiednich 
decyzji oraz 
umiejętność 
oceny własnych 
zachowań 

 
UCZEŃ: 
- przestrzega zasad i norm 
dobrego wychowania 
- troszczy się o wygląd 
klasy , szkoły i jej 
otoczenia 
- umiejętnie dobiera strój 
na koncerty 
- jest otwarty na innych 
ludzi, akceptuje różnice 
między ludźmi jako coś 
naturalnego 
 odnosi się z 

szacunkiem do 
nauczycieli i osób 
starszych 
 

 
 
 
 
- jest otwarty i ufny wobec 
wymagań nauczyciela, 
 
 
 
- stara się przewidzieć 
skutki swoich działań i 
ponosi ich konsekwencje 
- potrafi dokonać wyboru 
dalszej drogi kształcenia 
- umie dokonać 
autoprezentacji 
 

 
- pogadanki na 
lekcjach 
dotyczące 
kulturalnego 
zachowania się 
podczas lekcji, na 
koncertach 
 
 
- pogadanki na 
lekcjach  
 
- praca z 
uczniami podczas 
lekcji oraz 
samodzielna 
praca w domu 
 
 
 
 
- rozmowy z 
uczniami,  
-występy 
indywidualne i 
grupowe  
- wybory 
samorządu 
Szkolnego 

 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
wszyscy 
nauczyciele  
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EWALUACJA 
 
1. Projekt ewaluacji. 
 

Przedmiot 
ewaluacji 

Pytania kluczowe Kryteria 
ewaluacji 

Metody Próba Monitorowanie Raport 

Program 
wychowaw
czy szkoły 

1) Czy program 
wychowawczy szkoły jest 
zgodny z innymi 
dokumentami 
obowiązującymi w szkole? 
2) Jakie są cele programu? 
3) Jaka jest struktura 
programu? 
4) Jaka jest znajomość 
programu wychowawczego 
szkoły wśród uczniów, 
nauczycieli, rodziców? 
5) W jaki sposób jest 
realizowany program 
wychowawczy szkoły? 
6) Czy sposób realizacji 
celów odpowiada rodzicom, 
uczniom, nauczycielom? 
7) Jakie są efekty realizacji 
programu? 

- celowość  
- adekwatność
- przydatność 
- efektywność 
- 
wykonalność 

analiza 

dokumentów 

-analiza 
programów 
wychowawcz
ych 
klasowych 
- obserwacje,

- wywiady 
z    
realizatora
mi, 
rodzicami, 
uczniami 

- ankieta 

- program, 
- realizatorzy 
- uczestnicy, 
- dyrektor, 
-środowisko 
lokalne, 

- dzienniki 
zajęć. 

Na początku 
badań: lista 
celów, opis 
warunków 
pracy. 
Na koniec roku 
szkolnego: opis 
sposobów 
realizacji celów, 
lista 
stosowanych 
metod i technik, 
opis efektów, 
sprawozdanie  z 
realizacji  

Forma 
pisemna 
/Zdjęcia, 
dyplomy, 
nagrania/ 
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