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I. PODSTAWA PRAWNA 
 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  
z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. 
zm.)  

5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. 

 
 

W preambule Ustawy o systemie oświaty czytamy: 

 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa: kieruje 

się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

oraz Konwencji o Prawach Dziecka. (...) Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu  

u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować 

go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” 

 

 

II. WSTĘP 

 

 Szkolny program wychowawczy opracowany został we współpracy nauczycieli, 

uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu  

z Radą Rodziców po uzyskaniu akceptacji Samorządu Uczniowskiego. 

 



 Myślą przewodnią stało się zdanie: 

 

„Interesuje nas przyszłość, ponieważ mamy zamiar spędzić w niej resztę życia” 

         Charles Kettering 

  

Przyszłość budujemy, kierując się  słowami Naszej Patronki, Ireny Sendlerowej:  

 

„Ludzie dzielą się na dobrych i na złych. Narodowość, rasa, religia nie mają 

znaczenia. Tylko to, jakim się jest człowiekiem”. 

 

  Misja Gimnazjum nr 2 im.. Ireny Sendlerowej w Otwocku 

 

Jesteśmy szkołą publiczną powołaną z dniem 1 września 1999 roku z siedzibą  

w Otwocku przy ulicy Poniatowskiego 47/49, która na swego patrona wybrała Irenę 

Sendlerową. 

 Służymy środowisku lokalnemu – przede wszystkim społeczności szkolnej – 

dzieciom, rodzicom i pedagogom. 

 Jako nadrzędny cel stawiamy kształtowanie dobrego i mądrego człowieka, który 

będzie wzrastał dla własnego szczęścia i satysfakcji społeczeństwa – wrażliwego 

 i tolerancyjnego, odpowiedzialnego za swoje słowa i czyny, wytrwałego w walce  

z  lenistwem, budującego poczucie wiary we własne możliwości, aktywnego  

w poszukiwaniu prawdy o człowieku, zdolnego do refleksji o świecie. 

 Otworzymy więc w Tobie –Uczniu i Nauczycielu – serce i umysł  na otaczającą 

rzeczywistość, odkryjemy i docenimy predyspozycje i talenty, zainspirujemy do osiągania 

sukcesów i pokażemy,  jak sprostać wyzwaniom, które niesie XXI wiek. 

Stawiając sobie takie cele, nazwaliśmy się Szkołą Wprowadzającą w Przyszłość. 

 

III. CELE PROGRAMU 

Główny cel: 

 

- wszechstronny rozwój młodego człowieka wspierany przez współpracujące ze sobą 

ogniwa społeczności szkolnej - nauczycieli, rodziców, rówieśników i niego samego tak, 



by stawał się on samodzielny, a tym samym stopniowo przejmował  

odpowiedzialność za siebie. 

Cele szczegółowe: 

 

- stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego, 

intelektualnego, społecznego, moralnego, zdrowotnego i estetycznego 

- inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej  

na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie 

- uświadamianie i dowodzenie życiowej użyteczności wiedzy zdobytej w szkole 

- wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i 

społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych 

- kształtowanie nawyków rzetelnej pracy niezbędnych do osiągania celów życiowych 

- przygotowywanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej  

i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kształtowanie 

postaw patriotycznych 

- wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości moralnych  

 i ich hierarchizacji  

- uczenie zasad tolerancji wobec odmienności, inności i kalectwa oraz stwarzanie 

możliwości wyrażania pozytywnych emocji w kontakcie z drugim człowiekiem 

- kształtowanie postawy dialogu i współpracy, umiejętności słuchania innych  

i rozumienia ich poglądów, współtworzenia klimatu zaufania i zdrowych relacji 

między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego  

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Zakładamy, że Nasz Absolwent to człowiek: 

 

1. Otwarty na problemy drugiego człowieka- wrażliwy, tolerancyjny i zdolny  

do empatii, co oznacza, że  

 



- rozumie i kieruje się w swym działaniu wartościami bliskimi patronce- szeroko 

pojętym humanizmem; wie, czym są godność, tolerancja, wielokulturowość, 

uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja, rasizm, holokaust 

- rozpoznaje i nazywa uczucia, motywuje je i umie o nich rozmawiać 

- ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, 

motywacji i odmienności rówieśników 

- potrafi  słuchać zdania innych 

- akceptuje różnice między ludźmi wynikające z różnic rasowych, kulturowych, 

religijnych, zdrowotnych czy z racji wieku bądź płci 

- uczestniczy w wydarzeniach otwierających na potrzeby innego człowieka 

 

2. Stawiający sobie cele i dążący do ich realizacji dzięki umiejętności rozpoznawania 

własnych uzdolnień i poczuciu wiary w swoje możliwości, co oznacza, że 

 

- umie sam stawiać sobie cele wymagające konsekwencji w ich realizacji  

i pomysłowości  

- przezwycięża trudności- jest wytrwały 

- potrafi ocenić swoje możliwości, wiedzę i umiejętności- jest zdolny  

do autorefleksji i podjęcia działań sprzyjających własnemu rozwojowi 

- ma określone zainteresowania i wie, jak je rozwijać 

- uczestniczy w różnorodnych formach szkolnej i pozaszkolnej rywalizacji 

- potrafi cieszyć się sukcesami i umie z godnością przyjąć niepowodzenie 

- zwraca się o pomoc do rówieśników, nauczycieli i wychowawców- jeśli jej 

potrzebuje, mając świadomość swych słabych stron, znając źródła własnych 

trudności- jednocześnie kształtując myślenie pozytywne 

- rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje dotyczące kształcenia – także  

w szkole ponadgimnazjalnej, świadomie dokonuje wyboru, kierując się 

własnymi zainteresowaniami i możliwościami  

  

3. Pracowity, uczciwy i obowiązkowy- chce i potrafi się uczyć, co oznacza, że 

 



- rozumie sens swoich obowiązków wynikających z roli ucznia w szkole  

i w domu, czuje się odpowiedzialny za efekty własnej pracy 

-  wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań 

- przestrzega ustalonego w szkole porządku dnia w zakresie organizacji pracy 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy, rozumie konieczność pozyskiwania, 

przekształcania i wykorzystywania informacji w praktycznym działaniu 

- rozumie znaczenie samodzielności i uczciwości w pracy własnej 

- jest przygotowany do podjęcia samokształcenia;  wie, jak się uczyć  

 

4. Aktywny, sprawny i twórczy, co oznacza, że 

 

- chętnie podejmuje działania na rzecz innych 

- jest ciekawy świata 

- umie zaplanować i zorganizować własną pracę 

- poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, 

wyzwań, które dotyczą nowych doświadczeń i pozwolą się sprawdzić 

- ma dobrze zorganizowany czas wolny- zarówno w formie zajęć 

pozalekcyjnych, pozaszkolnych, jak i własnych 

- potrafi myśleć twórczo, podejmuje zadania wymagające kreatywności  

 

5. Dbający o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejący stawić czoła pokusom, które 

niesie dorosłe życie- odporny na manipulację, asertywny,  zdolny do autorefleksji i 

odpowiedzialny, co oznacza, że 

 

- zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego  

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji swego zachowania, ,jest gotowy ponosić 

odpowiedzialność za swe postępowanie i podjęte decyzje, umie poddać się 

krytycznej refleksji; modyfikuje swe zachowania i nie powtarza błędów , 

potrafi się do nich przyznać, wykazując odwagę cywilną 

- w działaniu zbiorowym wykazuje odpowiedzialność za efekty całej grupy 

- umie prezentować własne poglądy i bronić ich; podejmować decyzje 

korzystne dla siebie, nie narażając przy tym innych i nie raniąc ich uczuć 



- potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym 

- z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji, potrafi je weryfikować  

i przewidywać zagrożenia nie tylko w sytuacjach typowych, ale także 

nieznanych (selekcja i krytyczna analiza) 

 

6. Potrafiący budować właściwe relacje z rówieśnikami i dorosłymi- wolny od agresji, 

panujący nad emocjami, kulturalny, co oznacza, że 

 

- akceptuje prawa wszystkich ludzi 

- dostrzega pozytywne wzorce w otoczeniu 

- cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych- panuje nad emocjami 

- łatwo nawiązuje kontakty, rozumie wartość przyjaźni- ma swój krąg przyjaciół 

- dobrze współpracuje w grupie 

- radzi sobie w sytuacjach konfliktowych 

- docenia znaczenie zaufania w kontaktach międzyludzkich, stara się na nie 

zasłużyć; umie rozróżnić osoby godne zaufania 

- ma świadomość konfliktu pokoleń- zarówno w domu, jak i w szkole, jednak 

kształci umiejętności dobrych kontaktów z rodzicami i nauczycielami 

 

7. Świadomy obywatel miasta, ojczyzny i świata, co oznacza, że 

 

-  zna postać patronki szkoły, jej działalność oraz wkład w głoszenie  idei czynienia 

dobra i tolerancji 

- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i narodu 

- zna historię i tradycje swej miejscowości 

- zna ceremoniał szkoły- kultywuje jej tradycje i uczestniczy aktywnie w jej 

promocji 

- uczestniczy w życiu szkoły, zgodnie z zasadami samorządności uczniowskiej- 

wie, czym jest demokracja w szkole 

- zna prawa dziecka  

- ma świadomość posiadania praw i obowiązków 

- zna statut szkoły i rozumie jego znaczenie 



- potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji oraz 

symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych 

- rozumie znaczenie integracji Polski z innymi krajami Europy 

- rozumie znaczenie edukacji- świadomie poznaje języki obce i rozwija 

umiejętność komunikowania się z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych 

 

 

Wyrazem gotowości uczniów do udziału w programie wychowawczym są słowa 

przyrzeczenia składanego podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych: 

 

 

„My, uczniowie Gimnazjum nr 2 w Otwocku, uroczyście ślubujemy: 

 

- dążyć do poznawania otaczającej nas rzeczywistości 

ŚLUBUJEMY 

- pracować nad doskonaleniem własnego charakteru i rozwojem własnej 

osobowości 

ŚLUBUJEMY 

- szanować nauczycieli i innych pracowników szkoły 

ŚLUBUJEMY 

- dbać o dobre imię Gimnazjum 

ŚLUBUJEMY 

- być otwartym na drugiego człowieka w imię wierności ideałom głoszonym 

przez Naszą Patronkę, Irenę Sendlerową 

 

ŚLUBUJEMY 

- postępować tak, by nie zawieść oczekiwań rodziców i pedagogów,  

a młodzieńczą energię i zapał wykorzystać dla dobra Rzeczypospolitej 

Polskiej 

ŚLUBUJEMY” 

 



 

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 

1. Zasady realizacji programu. 

 

a) działania wychowawcze szkoły uwzględniają: wychowanie patriotyczne  

i obywatelskie, propagowanie działalności patrona szkoły i jego postawy 

otwartości na drugiego człowieka i tolerancji,  wychowanie do życia w rodzinie, 

edukację regionalną i ekologiczną, promowanie zdrowego trybu życia, integrację 

środowiska szkolnego, orientację zawodową i planowanie kariery 

b) program wychowawczy jest spójny z innymi programami pracy w szkole - w 

tym z programem profilaktycznym 

c) nadrzędnym czynnikiem wychowawczym jest atmosfera szkoły, tu  

w szczególności: 

- akceptowanie norm moralnych i realizowanie ich w sferze publicznej 

przez wychowanków i wychowawców (wszystkich obowiązują te 

same ustalenia)  

- poszerzanie nieformalnych kontaktów nauczycieli i wychowawców 

z uczniami-  po zajęciach lekcyjnych; i z rodzicami uczniów  

przez wspólne inicjatywy o charakterze integrującym na rzecz dzieci  

i inne działania oparte na zrozumieniu, szczerości i chęci 

porozumienia przy rozwiązywaniu problemów 

- porządek i dyscyplina w organizacji zajęć szkolnych 

- spójność oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli 

 i pracowników szkoły 

- konsekwencja w przestrzeganiu ustalonych wymagań 

- egzekwowanie odpowiedzialności uczniów za ich postępowanie 

- poszerzanie zakresu swobody uczniów- stwarzanie im możliwości 

wyboru (zachowań, postaw, kar, nagród, sposobów 

zadośćuczynienia) jako sposobu uczenia odpowiedzialności za swe 

czyny  



- sprawny system przekazu informacji miedzy ogniwami społeczności 

szkolnej 

 

d) w działania wychowawcze włącza się każdy nauczyciel- także inni pracownicy 

szkoły (pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji). 

 

e) zadania wychowawcze uwzględniające kręgi tematyczne zapisane są  

w planach działań wychowawczych klas.  

 

f) Nauczyciel- wychowawca kieruje się w oddziaływaniach wychowawczych 

następującymi zasadami 

- dobro dziecka- czyli kierowanie się bezpieczeństwem, korzyścią, 

interesem, wszechstronnym rozwojem wychowanka 

- prawda- czyli dochowanie zgodności słów wychowawcy z jego 

własną postawą życiową 

- przykład- tzn. że wychowawca prezentuje takie postawy, jakich 

oczekuje od wychowanka 

- projekcja pedagogiczna- tzn., że wychowawca patrzy na sytuację 

dziecka z perspektywy dziecka (empatia) 

- więź emocjonalna z wychowankiem- to nawiązanie i utrzymanie 

bezpośredniego, serdecznego, osobistego kontaktu z dzieckiem 

- poszanowanie osobowości wychowanka- czyli dostrzeżenie  

i docenienie jego niepowtarzalności 

 

(wg J. Homplewicza) 

 

2. Metody i formy realizacji programu 

 

 

Realizacji zamierzeń służą  wpisane w szkolny kalendarz uroczystości i przedsięwzięcia 

przewidziane dla całej szkolnej społeczności- 

 



 

 

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Testy kompetencji (diagnoza-) czytanie i rozumienie tekstu, klasy I. 

3. Testy kompetencji matematycznych (diagnoza)-klasy I. 

4. Testy kompetencji językowych (język angielski)- diagnoza, klasy I. 

5. Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych. 

6. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty. 

7. Narodowe Święto Niepodległości. 

8. Testy kompetencji humanistycznych- klasy II. 

9. Testy kompetencji matematyczno- przyrodniczych- klasy II. 

10. Testy kompetencji językowych- klasy II. 

11. Egzaminy próbne dla klas III. 

12. Wybory do Samorządu Szkolnego. 

13. Egzamin gimnazjalny. 

14. Święto Konstytucji 3 Maja. 

15. Dzień Dziecka. 

16. Pożegnanie trzecioklasistów. 

17. Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

18. Święto Szkoły - dzień Patrona. 

19. Impreza lub przedsięwzięcie promujące postawy proekologiczne. 

20. Przedsięwzięcie na rzecz środowiska lokalnego. 

21. Działanie na rzecz ludzi potrzebujących. 

22. Przedsięwzięcie lub impreza na rzecz integracji środowiska szkolnego. 

23. Przedsięwzięcie lub impreza promująca zdrowy tryb życia - w tym imprezy  

o charakterze sportowym. 

24. Przedsięwzięcie lub impreza promująca postawy obywatelskie. 

25. Przedsięwzięcie lub impreza dotycząca szerzenia wiedzy na temat praw dziecka 

 i człowieka. 

 

 

 



3. Kręgi tematyczne (treści) w planach wychowawczych klas. 

 

a) Ku świadomości własnego istnienia 

 

- Kim jestem - jaki jestem? (w drodze do autorefleksji) 

- Chcę wiedzieć - wiem ( kształtowanie potrzeb intelektualnych) 

- Umiem wybierać (świadome uczestnictwo w życiu środowiska) 

- Ja też potrafię (budowanie wyższej samooceny i rozpoznawanie 

własnych zdolności) 

- Dążę do sukcesu (wyznaczanie celu adekwatnego do możliwości)  

- Szanuję siebie i innych (kształtowanie postaw respektujących 

indywidualność własną i innych) 

- Próbuję zrozumieć swoje emocje (rozpoznawanie własnych emocji  

i radzenie sobie z nimi) 

-  Wiem, jak żyć (kształtowanie postaw tolerancji i niesienia pomocy 

innym zgodnie z zasadami głoszonymi przez Irenę Sendlerową) 

 

b) Człowiek obok drugiego człowieka 

 

- Wybieram przyjaciół- akceptuję innych (pielęgnowanie uczuć 

koleżeństwa, przyjaźni i tolerancji) 

- Jestem odpowiedzialny (kształtowanie dojrzałych postaw, uświadamianie 

zagrożeń współczesności) 

- Zwyczaje i tradycje – ( pielęgnowanie tradycji) 

- Realizuję swoje ambicje, nie krzywdząc nikogo (dążenie do uczciwej 

rywalizacji, respektowanie praw drugiego człowieka)  

- Nie jestem znikąd (poznawanie tradycji i historii, budzenie szacunku  

dla wartości patriotycznych) 

- Wśród bliskich (pielęgnowanie więzi rodzinnych. Uświadamianie ich 

znaczenia dla własnej tożsamości) 

- Uczestniczę w życiu szkoły (moje prawa i obowiązki, rozwijanie 

aktywności , uczenie samorządności) 



- Ja - obywatel (poznawanie praw obywatelskich i znaczenia instytucji 

państwowych) 

- Poznaję patronkę szkoły ( życie i działalność, poglądy, wkład w krzewienie 

idei dobra i tolerancji) 

 

c) Człowiek we współczesnym świecie 

 

- Jestem obywatelem świata (uświadomienie problemów niesionych przez XXI wiek, 

uwrażliwienie na hasła humanitarne, prawa człowieka) 

- Pamiętajmy o ogrodach (kształtowanie postaw ekologicznych i wspieranie działań  

na rzecz środowiska) 

- Ja w Europie (uświadamianie znaczenia integracji z państwami Unii Europejskiej) 

- Korzystam z mediów (rozwijanie umiejętności mądrego korzystania ze środków 

masowego przekazu) 

- Poznaję świat w klimacie dialogu (rozbudzanie potrzeby poszukiwania nowych 

prawd, weryfikowanie sądów) 

 

Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki następującym formom i metodom pracy: 

 

- współpracy z rodzicami (spotkania, prelekcje, warsztaty)  

i instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły 

- doborowi adekwatnych programów nauczania 

- korelacji z innymi programami pracy w szkole 

- organizowaniu zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań, 

przedmiotowych, sportowych 

- zajęciom wyrównawczym, reedukacji 

- konsultacjom indywidualnym 

- zajęciom lekcyjnym 

- debatom i dyskusjom 

- wykładom 

- prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi 

- testom kompetencji i egzaminom  



- przedsięwzięciom i spotkaniom z zakresu profilaktyki 

- zajęciom zorganizowanym przez rodziców i dla rodziców 

- imprezom kulturalnym, regionalnym, turystyczno- krajoznawczym, 

sportowo- rekreacyjnym, ekologicznym 

- przedsięwzięciom o charakterze przedmiotowym i blokowym 

(festiwal nauki, konkursy, zawody sportowe)   

- wyjściom i wycieczkom o charakterze przedmiotowym i rekreacyjno- 

poznawczym 

- warsztatom i zajęciom ze szkolnymi specjalistami (psychologiczne, 

orientacja zawodowa) 

- konsultacjom ze specjalistami szkolnymi i pozaszkolnymi 

- prelekcjom i pogadankom 

- filmom edukacyjnym 

- apelom i uroczystościom szkolnym 

- projektom edukacyjnym 

- akcjom o charakterze humanitarnym  

- wolontariatowi 

- uczestnictwu w życiu szkoły- działalności samorządowej 

- pracom użytecznym na rzecz szkoły i środowiska 

- uczestnictwu w życiu miasta i regionu 

- godzinom do dyspozycji wychowawcy 

- „zielonym szkołom” i „białym szkołom” 

- uczestnictwu uczniów w promocji szkoły- wydawaniu gazetki 

szkolnej i prowadzeniu strony internetowej 

- organizowaniu pomocy koleżeńskiej 

- wydarzeniom o charakterze rozrywkowym i integracyjnym 

- doskonaleniu umiejętności wychowawczych nauczycieli 

-  udostępnianiu informacji uczniom i rodzicom o ofercie pomocy 

specjalistycznej 

-  edukacji rówieśniczej i programom rówieśniczym 

 

 



 

VI. OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 

- obserwacja efektów pracy wychowawczej 

- dyskusje i refleksje ogniw tworzących społeczność szkolną- wymiana 

informacji, spostrzeżeń, propozycji zmian 

- kontrola wewnętrzna realizacji zadań- ocena realizacji planu 

dydaktyczno- wychowawczego szkoły 

- okresowa ocena i samoocena zachowania uczniów 

- ankieta, wywiad, kwestionariusz 

- analiza dokumentacji 

 

Program przyjęto do realizacji uchwałą rady pedagogicznej z dnia 20 grudnia 1999r. (uchwała 

nr 7/1999/2000) po uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców i uczniów. Program podlega 

ewaluacji. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami od r. szk. 2007/08 wymaga przyjęcia do 

realizacji w formie porozumienia miedzy Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 

 Ostatnie zmiany - 28 stycznia 2016 roku (uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2015/16) 

 

   

 

 


