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Podstawa prawna: 

 

 Konstytucja RP 

 Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty 

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

ogólnego (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

 programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

 Deklaracja  Praw Człowieka 

 Konwencja Praw dziecka 

 Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 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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Wstęp 

 

Uznając, że wychowanie, obok nauczania i kształcenia,  jest integralnym elementem edukacji 

szkolnej, kierując się zasadami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, respektując uniwersalne 

zasady etyki, przyjmując za cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz otwarcia na wartości kultury europejskiej  

i światowej Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru zapewnia każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju osobowego oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków społecznych, 

oparte na zasadach wolności, demokracji, tolerancji, solidarności, sprawiedliwości i wartości 

uniwersalnych. Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów i nastawione są                    

na otwarcie ich na prawdę, dobro i piękno oraz na zachęcenie do poszukiwania wzniosłych wartości  

i pozytywnych wzorców. 

 

Cel ogólny 

 

Stwarzanie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia z uwzględnieniem 

jego podmiotowości, godności, wolności i niepowtarzalności. 

 

Cele szczegółowe 

 

1. Wspieranie rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.  

2. Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens życia, o przyszłość, jednocześnie 

wskazywanie na znaczenie rzetelnej pracy i uczciwości jako wartości prowadzących  

do osiągnięcia celów.  

3. Wspieranie rodziny w dziedzinie wychowania.  

4. Rozwijanie szacunku do tradycji i wartości narodowych, kultywowanie ideałów przywiązania 

do ziemi ojczystej, poznawanie narodowej martyrologii. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągniecie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej.   
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Misja szkoły 

 

„SAMODZIELNY, UCZCIWY I DOBRY FACHOWIEC” 

 

1. Tworzymy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na zgodnym współdziałaniu nauczycieli, 

uczniów i rodziców.  

2. Jesteśmy szkołą, która swe działania opiera na takich wartościach moralnych jak: prawda, 

dobro, piękno i sprawiedliwość.  

3. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg 

życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia, ucząc tolerancji, otwartości i wrażliwości 

na otaczający świat.  

4. Przygotowujemy absolwentów naszej szkoły do podejmowania właściwych decyzji w różnych 

dziedzinach życia.  

 

Wizja szkoły  

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu to: 

 

 silny ośrodek kształcenia zawodowego; 

 szkoła oferująca atrakcyjne i szerokoprofilowe kształcenie zawodowe; 

 nowoczesny budynek z wysokiej jakości zapleczem dydaktycznym; 

 szkoła, w której priorytetami są wiedza, poszanowanie godności człowieka, tolerancja  

i bezpieczeństwo; 

 szkoła, która przygotowuje uczniów do życia społecznego, zawodowego i rodzinnego; 

 szkoła, umożliwiając edukację osobom niepełnosprawnym; 

 szkoła ucząca szacunku do historii, tradycji i kultury; 

 szkoła, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera pracy i nauki; 

 szkoła, w której cała społeczność szkolna dba o kulturę osobistą, wzajemny szacunek, pomoc  

i współdziałanie; 
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 szkoła, promuje indywidualne podejście do ucznia, rozwija zainteresowania, zdolności oraz 

odkrywa talenty. 

Absolwent szkoły powinien wiedzieć i rozumieć, jakie wartości nadają sens życiu, co proponuje mu 

współczesny świat i do czego zobowiązuje go bycie Polakiem, Europejczykiem.  

 

Nasza szkoła :  

1. Jest lubiana przez uczniów.  

2. Tworzy klimat współpracy.  

3. Umożliwia wymianę poglądów.  

4. Stawia wysokie wymagania dydaktyczne.  

5. Przygotowuje uczniów do dorosłego życia.  

6. Walczy z nałogami i uzależnieniami.  

7. Propaguje zdrowy styl życia. 

 

Ideały wychowawcze  

 

Dążymy do kreowania mądrego i odpowiedzialnego obywatela świata wzrastającego w duchu 

patriotyzmu. Nasze działania inspirują Zesłańcy Sybiru, którzy mogą być wzorem:  

1. Wierności narodowi i ojczyźnie  

2. Postaw patriotycznych i obywatelskich  

3. Szacunku dla symboli i wartości narodowych  

4. Tolerancji, humanitaryzmu  

5. Umiłowania wolności, prawdy i sprawiedliwości  

6. Szacunku dla pracy  

 

Zadania wychowawcze szkoły 

 

1. Zapewnienie aktywności szkolnej, w której uczniowie będą czuć się bezpiecznie i będą chętnie 

uczestniczyć w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

2. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

3. Wychowanie młodzieży w poszanowaniu praw człowieka.  

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych w życie szkoły szansą dla wszystkich 

uczniów.  
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5. Budzenie społecznej akceptacji i empatii wobec osób niepełnosprawnych.  

6. Kształtowanie postaw uczniów na drodze dialogu międzykulturowego.  

7. Uczenie młodzieży szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

8. Kształtowanie w młodzieży postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów oraz współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 

9. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności życiowych, a w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania emocji. 

10. Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz 

metody pracy dydaktycznej.  

11. Uświadomienie młodzieży zasad zdrowego stylu życia. 

12. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie akty przemocy i eliminowanie ich 

poprzez wspólne działania nauczycieli, rodziców i zastosowanie rozwiązań dyscyplinarnych. 

13. Zapobieganie różnym formom patologii społecznej poprzez pogadanki, filmy. 

14. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków i substancji 

psychoaktywnych.  

15. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom, prawnym opiekunom na temat 

zagrożeń i rozwiązań problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

16. Pomoc uczniom z rodzin zagrożonych patologią oraz z symptomami zaniedbań zachowania. 

17. Promowanie zachowań pozytywnych uczniów poprzez różne formy (nagroda, wyróżnienie). 

18. Rozwijanie zamiłowań czytelniczych poprzez lekcje biblioteczne. 

19. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

20. Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia. 

21. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej wśród uczniów.  

 

Spodziewane efekty działań wychowawczych  

 

Uczniowie: 

1. Mają świadomość przynależności do klasy, szkoły i środowiska lokalnego. 

2. Mają świadomość konieczności własnego rozwoju, posiadają umiejętności zachowań 

społecznie akceptowanych. 

3.  Znajdują przyjazne środowisko i atmosferę do dalszego własnego rozwoju. 

4. Czują się odpowiedzialni za własne otoczenie, środowisko i dbają o nie. 

5. Poznają swoją wartość, znają swoje mocne i słabe strony. 
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6. Biorą aktywny udział w życiu szkoły wspierani przez nauczycieli. 

7. Angażują do działania na rzecz szkoły swoich rodziców. 

8. Potrafią pracować w grupie angażując osoby niepełnosprawne; wszyscy czują się członkami 

społeczności szkolnej. 

9. Poznając prawa człowieka i kulturę innych narodów, uczą się szacunku dla nich.  

10. Troszczą się o miejsca pamięci narodowej. 

11.  Biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

12.  Poznają w czasie lekcji historię zesłań i sylwetki wybitnych Sybiraków.  

13.  Spotykają się z  przedstawicielami Związku Sybiraków. 

 

Sylwetka absolwenta szkoły 

 

 Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:  

1. Zna historię szkoły.  

2. Zna historię swojej „małej ojczyzny”, czyli miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe 

Europy i Świata.  

3. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy 

zawodowej.  

4. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.  

5. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.  

6. Ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi przeciwstawić się presji 

rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.  

7. Zna dobrze przynajmniej jeden język nowożytny.  

8. Zdobył umiejętność pracy w zespole, jest przedsiębiorczy, wykazuje się inicjatywą.  

9. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.  

10. Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy.  

11. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją 

osobowość.  

12. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.  

13. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.  

14. Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy. 

15. Pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem.  

16. Umie zachować się z godnością i honorem.  

17. Dostrzega potrzeby innych, niesie pomoc potrzebującym. 
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Zadania wychowawcy klasowego 

 

W relacji z dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami i radą pedagogiczną wychowawca klasy ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską.  

 

Nauczyciel wychowawca powinien:  

 

1. Opracować zgodnie z Programem wychowawczym szkoły klasowy program wychowawczy.  

2. Podejmować działania na rzecz zintegrowania zespołu klasowego, tworzyć bezpieczną 

atmosferę, w której można się uczyć otwartości oraz nabywać umiejętności przyznawania się 

do porażek.  

3. Tworzyć klimat, tradycje i obrzędowość klasy.  

4. Starać się poznać swoich wychowanków, ich problemy, sytuację rodzinną.  

5. Być w stałym kontakcie z rodzicami, informować ich o postępach w nauce, zachowaniu  

i frekwencji na zajęciach.  

6. Rozwijać w wychowankach ich umiejętności i zdolności ze szczególnym uwzględnieniem 

pracy w zespole, uczyć demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.  

7. Podejmować działania zmierzające do zwiększenia odporności na stres.  

8. Być autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla ucznia.  

9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie, w celu ujednolicenia 

działań wychowawczych.  

10. Prowadzić dokumentacje pracy wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły 

zespołu klasowego).  

11. Współpracować z rodzicami, Radą Rodziców, psychologiem i pedagogiem szkolnym.  

 

Zadania nauczycieli 

 

Nauczyciel powinien:  

 

1. Kształtować postawy patriotyczne i proeuropejskie.  

2. Rozbudzać pasje naukowe.  
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3. Wskazywać wzorce godne naśladowania poprzez prezentowanie na lekcjach sylwetek 

wybitnych postaci nauki, kultury, historii, polskiej i światowej.  

4. Wskazywać praktyczne zastosowania umiejętności i wiadomości kształtowanych podczas         

lekcji.  

5. Formować nawyk przestrzegania zasad bhp podczas zajęć.  

6. Prowadzić konsultacje dla uczniów i rodziców.  

7. Wspierać pracę uczniów uzdolnionych.  

8. Udzielać pomocy uczniom mających problemy z opanowaniem materiału.  

 

Powinności Rady Pedagogicznej 

 

1. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.  

2. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie wychowania.  

3. Opiniuje programy wychowawcze.  

4. Proponuje działania strategiczne.  

5. Podejmuje uchwały w różnych sprawach, w tym w zakresie zmian w planach pracy 

wychowawczej i profilaktycznej. 

 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

 

1. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie szkoły, w skład 

którego wchodzi ogół uczniów danej szkoły.  

2. Najważniejszym, podstawowym dokumentem regulującym wszystkie aspekty działania SU jest 

Regulamin Samorządu Szkolnego. 

3. SU pozwala aktywnie włączyć młodzież w proces dydaktyczno - wychowawczy oraz realizacje 

założeń programu wychowawczego szkoły.  

4. SU jest łącznikiem pomiędzy uczniami i nauczycielami, co zapewnia:  

a) lepszą współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami,  

b) gwarantuje efektywne wykonanie prac powierzonych przez dyrektora szkoły.  

5. Cele samorządności uczniowskiej:  

a) rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia  

społecznego,  

b) stwarzanie warunków do aktywności społecznej,  
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c) kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce i poszerzaniu 

własnych zainteresowań,  

d) integracja uczniów i wzajemne wspieranie się, przejmowanie współodpowiedzialności                    

za sprawy związane ze szkołą poprzez, podejmowanie różnorodnych inicjatyw  

w zakresie wewnętrznej organizacji życia uczniów w szkole, tworzenie warunków  

do partnerskich dyskusji i rozwiązywania różnych spraw związanych z życiem szkoły, 

kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnego, niewerbalnego), integrowanie 

zespołu klasowego, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie,  

e) uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,  

f) rozwój patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły.  

 

Współpraca z rodzicami 

1. Szkoła współdziała z rodzicami lub opiekunami w sprawach kształcenia, wychowania                          

i profilaktyki.  

2. Szkoła współpracuje z rodzicami, opiekunami uczniów w celu budowania postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

3. W ciągu jednego roku szkolnego szkoła organizuje, co najmniej trzy zebrania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy 

wychowawcze i edukacyjne.  

4. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia szkoła 

organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów)  

z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:     

a) edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi  

z określonym cyklem kształcenia,  

b) zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów. 

5. Oprócz stałych spotkań, szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi) możliwości uzyskania:  

a) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,  

b) informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka. 

6. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez:  

a) rozmowy w czasie zebrań, spotkań,  

b) indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, które odbywają się wg terminarza 

dyżurów pedagogicznych, ustalonych na początku roku szkolnego,  

c) rozmowy telefoniczne i korespondencje.  
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7. W ważnych sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu 

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.  

8. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, rodziców i opiekunów.  

 

Formy i sposoby działalności wychowawczej 

 

1. Metody i organizacja zajęć z poszczególnych przedmiotów zależą od prowadzącego zajęcia. 

Każdy nauczyciel, poza celami merytorycznymi, realizuje cele wychowawcze związane  

z nauczanym przedmiotem.  

2. Wychowawca klasy, w czasie spotkania z zespołem nauczycieli pracujących z jego 

wychowankami, przedstawia wiodące kierunki i cele oddziaływań wychowawczych w danym 

roku kształcenia, zgodnie z zadaniami wychowawczymi szkoły.  

3. Działalność wychowawcza przybiera różne formy:  

a) lekcje do dyspozycji wychowawcy klasy,  

b) udział w uroczystościach szkolnych,  

c) konkursy szkolne i pozaszkolne,  

d) wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze,  

e) zajęcia z zakresu profilaktyki,  

f) zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej,  

g) udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych,  

h) zajęcia integrujące zespoły klasowe,  

i) zajęcia w instytucjach działających na rzecz edukacji. 

 

Budowanie tradycji szkoły 

1. Obchody uroczystości wg kalendarza (akademie, apele). 

2. Celebrowanie i podtrzymywanie świąt wywodzących się z polskiej tradycji – spotkania 

klasowe. 

3. Organizacja studniówek i czeladniczówek przez uczniów klas kończących szkołę. 

4. Opieka nad Skwerem Sybiraków.  

5. Organizacja międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego. 

6. Obchody Dnia Patrona. 

7. Spotkania z Sybirakami. 

8. Śledzenie losów absolwentów i dzielenie się wiedzą na temat ich osiągnięć. 

9. Współpraca z Radą Osiedla „Rogatka”. 
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System działań profilaktycznych 

Szkolny program wychowawczy - jego cele i założenia zostały ustalone oraz są realizowane  

w połączeniu z zadaniami szkolnego programu profilaktyki. 

 

1. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

2. Zapobieganie nałogom i chorobom cywilizacyjnym (narkomanii, alkoholizmowi, lekomanii, 

AIDS, cyberprzemocy),  przeciwdziałanie agresji, uczenie się skutecznych metod niwelowania 

stresu: 

a) ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi prace szkoły w działaniach 

profilaktycznych – Wydział spraw Społecznych i Mieszkaniowych, KARAN, Straż 

Miejska, Multimed, Komenda Miejska Policji, służba zdrowia itp., 

b) praca na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego (pogadanki, spotkania, 

dyskusje, filmy, drama), 

c) edukacja rodziców poprzez szkolenia, prelekcje, filmy, 

d) realizacja programów profilaktyki. 

3. Zapobieganie niepożądanym (aspołecznym) postawom i zachowaniom: 

a) zwalczanie agresji wśród uczniów, 

b) ścisłe rozliczanie nieobecności w szkole, 

c) analizowanie w zespołach klasowych, na posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców 

zachowań młodzieży w szkole i poza nią oraz reagowanie na zjawisko stosowania 

przemocy, 

d) proponowanie młodzieży aktywnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego, 

e) bieżący kontakt z funkcjonariuszami policji w sprawie przestępczości wśród nieletnich, 

f) spotkanie z prokuratorem, terapeutą uzależnień, 

g) praca wychowawcza na lekcjach, spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

4. Pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej: 

a) zgłaszanie do GOPS i MOPS, 

b) zwolnienie z opłat (np. ubezpieczenie, składki na cele rady rodziców), 

c) wypożyczanie podręczników, 

d) stypendia, wyprawka szkolna, 

e) zasiłki losowe. 
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Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej 

szkoły: 

1. System monitoringu wizyjnego w szkole ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

zachowania zdrowia wśród uczniów.  

2. System monitoringu wizyjnego w szkole ma służyć bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli  oraz 

podejmowaniu działań interwencyjnych.  

3. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany jako dowód w sytuacji ponoszenia 

konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły.  

4. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis w systemie 

monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez dyrekcję szkoły, 

wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy policji.  

 

Ewaluacja realizacji Programu wychowawczego 

1. Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz                                

ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, 

dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać                      

na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. 

2. Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów 

realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczych. Zajmuje się tym dyrekcja 

szkoły, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny oraz rodzice. Ewaluacja jest natomiast 

pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości programu. Działania 

te pozwolą podjąć decyzję, czy program ma być dalej realizowany, czy należy go 

zmodyfikować. 

3. Ewaluacja Programu wychowawczego jest analizą i oceną: wszelkich efektów jego wdrożenia, 

szeroko pojętych warunków (środowiskowych, organizacyjnych, materialnych), w jakich jest 

realizowany, stopnia jego realizacji wobec założonych celów. 
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4. Ewaluacja programu wychowawczego w naszej szkole przeprowadzana jest w każdym roku 

szkolnym przez zespół zadaniowy powołany przez dyrektora. Dokonywana jest na podstawie 

ankietowania, wywiadów, analizy szkolnej dokumentacji, wyników zachowania i nauczania. 

 

 


