
PROGRAM WYCHOWAWCZY                                                     

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W CIECHANOWIE 

 

I. Misja szkoły 

Działalność pedagogiczna Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie oparta jest na założeniu, że jej uczniowie, 

pochodzący w większości z zamożnych rodzin, dzięki dobrym warunkom materialnym oraz stałej trosce rodziców, końcowy sukces 

edukacyjny, w postaci wyższego wykształcenia, mają praktycznie zapewniony. W tej sytuacji misją szkoły, obok oczywistego 

obowiązku stworzenia dzieciom możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności na poziomie przewidzianym dla tego etapu 

edukacji i stosownie do ich możliwości intelektualnych, jest wychowywanie pożytecznych członków społeczeństwa, 

zainteresowanych sprawami publicznymi, umiejących działać i rozumiejących potrzebę działania na rzecz dobra 

wspólnego; wychowanie ludzi gotowych w przyszłości wykorzystać swój status materialny i intelektualny z pożytkiem dla 

siebie i szeroko rozumianego otoczenia. 

II. Cele wychowawcze szkoły 

Z przyjętej misji wynikają cele wychowawcze: 

1) Kształtowanie wewnętrznej motywacji uczniów do działania. 

2) Pobudzanie aktywności społecznej. 

3) Nauka współpracy wewnątrz społeczności szkolnej. 

Powyższe cele te można wyrazić skrótowo, w postaci hasła:  

 

POWINNOŚĆ– AKTYWNOŚĆ – WSPÓŁPRACA 



III. Działania służące osiągnięciu celów wychowawczych 

Osiągnięciu założonych celów wychowawczych służy organizacja pracy szkoły, przyjęte rozwiązania metodyczne (w tym system 

oceniania), sposób kształtowania przez nauczycieli i innych pracowników relacji wewnątrz społeczności szkolnej, a także, 

w zakresie tylko częściowo zależnym od Szkoły, postawa i aktywność rodziców. 

III.1. Kształtowanie wewnętrznej motywacji uczniów do działania 

Sposób rozbudzania wewnętrznej motywacji uczniów do podejmowania różnych działań opiera się na założeniu, że pomiędzy 

najbardziej akcentowaną w domu i w szkole sferą obwarowanego sankcjami obowiązku, oraz sferą wolnej woli, w której znajduje 

się wszystko, co dziecko może robić, jeśli tylko zechce, rozciąga się szeroka sfera powinności, czyli działań, które podjąć wypada, 

należy, z racji posiadanych możliwości. Sankcje za zaniechanie działania w sferze powinności, o ile w ogóle istnieją, nie mają 

charakteru regulaminowego, ale jedynie moralny, honorowy. 

W rozbudzaniu poczucia powinności ogromne znaczenie odgrywa bliska, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku relacja 

wychowawców i wychowanków. Kluczowe jest zainteresowanie aktywnością ucznia, zapewnienie mu dowodów uznania, 

podziękowanie, publiczna pochwała. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak rodziców, a dobra współpraca domu i szkoły może tylko 

zwielokrotnić pozytywne efekty wychowawcze. 

Rozróżnienie sfer działań obowiązkowych, wynikających z powinności oraz całkowicie dobrowolnych nie zawsze jest 

bezdyskusyjne. Na przykład, poszerzanie wiedzy w dziedzinie, w której uczeń posiada szczególne uzdolnienia, może być przez 

różne osoby uznane albo za jego powinność, albo za kwestię wolnej woli. Zapisane poniżej rozwiązania programowe należy 

traktować jako stanowisko Szkoły w tego typu sytuacjach. 

 

 

 

 

 



W celu kształtowania wewnętrznej motywacji uczniów do działania: 

a) Szkoła precyzyjnie określa sferę obowiązków i sankcje za ich niedopełnienie: 

Obowiązek ucznia Powinności nauczycieli Powinności rodziców 

Udział w zajęciach 
szkolnych ujętych w planie 
nauczania 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele:  

  Zapoznaje uczniów z zasadami oceniania, wymaganiami. 

 Systematycznie sprawdza frekwencję. 

 Stosuje indywidualizację procesu nauczania względem 
uczniów. 

Wychowawca klasy: 

 Zapoznaje uczniów z zasadami oceniania, wymaganiami. 

 Systematycznie sprawdza frekwencję. 

 Wzmacnia zachowania pożądane (system nagród). 

 Stosuje indywidualizację procesu nauczania względem 
uczniów. 

 Jest w stałym kontakcie z rodzicem, informuje o wszelkich 
nieobecnościach i  innych bieżących problemach. 

 Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 
podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie 
wycieczek, wyjść itp. 

 Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Dbać o punktualność, 

 Dopilnowywać przygotowywanie się dziecka do 
zadań, 

 Systematycznie usprawiedliwiać nieobecności 
dzieci, 

 Być uczciwym przy usprawiedliwianiu dzieci, 

 Dbać o schludny wygląd dziecka. 

Punktualne uczęszczanie na 
zajęcia 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele:  

 Systematycznie sprawdzają frekwencję. 

 Świadczą swoim przykładem, nie spóźniają się.  

 Punktualnie kończą swoje zajęcia. 

Wychowawca klasy: 

 Nie spóźnia się – wychowuje własnym przykładem. 

 Jest w stałym kontakcie z rodzicami – informuje ich o 
spóźnieniach i wszelkich bieżących problemach dziecka. 

 Ustala konsekwencje dla spóźnialskich. 

 Punktualnie kończy swoje zajęcia – szanuje potrzebę 
odpoczynku ucznia. 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Dawać dziecku przykład swoim zachowaniem, 

 Dopilnowywać dobrej organizacji dnia, 

 Ustalić harmonogram wczesnego wstawania i 
obowiązków towarzyszących  wyjściu z domu. 

Wykonywanie poleceń 
nauczycieli związanych 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele:  

 Punktualnie rozpoczynają i kończą zajęcia, solidnie 
przygotowują się do nich i konsekwentne wymagają takiej 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Podtrzymywać autorytet nauczycieli w domu, 



z organizacją nauki 
(przygotowywanie się do 
zajęć, odrabianie prac 
domowych itp. 

samej postawy od uczniów. 

 Sprawdzają, czy uczeń zrozumiał pracę domową;  

 Pamiętają, że ich przedmiot nie jest jedynym w szkole 
(odpowiednia ilość prac domowych). 

 Indywidualizują pracę domową zgodnie z możliwościami i 
potrzebami ucznia. 

 Przestrzegają terminów prac domowych. 

 Zapewniają warunki do nauki. 

 Korzystają z pomocy dydaktycznych. 

 Dbają o systematyczne przygotowywanie się do zajęć 
uczniów. 

 Przestrzegają zasad określających konsekwencje 
nieprzygotywywania się do zajęć. 

Wychowawca klasy: 

 Współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, 
uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze 
wobec uczniów. 

 Konsekwentnie egzekwuje pożądane zachowania od dziecka 
w ramach wykonywania obowiązku ucznia. 

 Dba o dobrą atmosferę w klasie. 

 Jest dobrym obserwatorem – reaguje w każdej sytuacji 
problemowej. 

 Współpracuje ze specjalistami – psychologiem, logopedą. 

 Dostrzega problemy ucznia i dostosowuje proces 
dydaktyczno – wychowawczy do jego możliwości i sytuacji. 

 Nagradza za prace dodatkowe i zaangażowanie ucznia. 

 W ocenianiu prac domowych przestrzega pso i wso. 

 Dba o skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, 
szkoły i środowiska rówieśniczego. 

 Ustalić zasady codziennego odrabiania lekcji i 
stosowne konsekwencje. 

Zachowanie dyscypliny 
podczas zajęć szkolnych 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele:  

 Odwołują się do zasad obowiązujących na zajęciach. 

 Nagradzają uczniów zachowujących się zgodnie z zasadami 
poprzez pochwały. 

 Wyciągają konsekwencje regulaminowe wobec uczniów 
nagminnie łamiących zasady dyscypliny. 

 Informują na bieżąco wychowawcę klasy o przypadkach 
łamania dyscypliny szkolnej. 

Wychowawca klasy: 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Nagradzać dobre zachowania dzieci, 

 Współpracować z psychologiem szkolnym i 
innymi specjalistami. 



 Zapoznaje uczniów z WSO. 

 Wspólnie z innymi nauczycielami i szkolnym psychologiem 
przygotowują plan pracy z uczniem notorycznie łamiącym 
dyscyplinę. 

 W pracy wychowawczej kładzie szczególny naciska na 
wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z przestrzegania 
dyscypliny – wspiera tych, dla których tego typu zachowania 
są normą. 

 Wystawia ocenę z zachowania, w której uwzględnia stosunek 
ucznia do dyscypliny. 

 Informuje rodziców o naruszaniu dyscypliny szkolnej, 
zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i fakultatywnych. 

Wykazanie się kulturą 
osobistą w kontaktach z 
innymi ludźmi 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele: 

 Używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do uczniów, 

 Zwracają się do uczniów po imieniu lub po imieniu i 
nazwisku. 

 Okazują szacunek uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i 
innym pracownikom szkoły. 

 Konsekwentnie egzekwują właściwe zachowania uczniów 
wobec rówieśników, jak i wobec siebie.  

 Przekazują informacje o niekulturalnym zachowaniu ucznia 
wychowawcy klasy. 

Wychowawca klasy: 

 Na godzinach wychowawczych omawia sposób zachowania 
się uczniów swojej klasy. 

 Uwzględnia poziom kultury osobistej przy ocenie z 
zachowania każdego ucznia. 

 Dba o kulturę wypowiedzi swoją i swoich uczniów. 

 Konsekwentnie egzekwuje właściwe zachowania uczniów 
wobec rówieśników, innych nauczycieli oraz wszystkich 
pracowników szkoły (kultura osobista oraz kultura słowa). 

 Informuje rodziców o sytuacjach,  w których uczeń zachował 
się niekulturalnie. 

 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Przekazywać wzorce kulturalnego 
zachowania w domu w codziennych 
sytuacjach, 

 Reagować na sygnały ze szkoły poprzez 
dyskusję, stosowanie kar i nagród. 

Wywiązanie się z 
przydzielonych obowiązków 
na rzecz społeczności 
szkolnej (np. wypełnienie 

W ramach egzekwowania tego obowiązku nauczyciele:  

 Wspierają wychowawcę klasy w egzekwowaniu obowiązków 
nałożonych na ucznia, 

 Na bieżąco informują wychowawcę o niewywiązywaniu się 
uczniów z przydzielonych im obowiązków. 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Udzielać pomocy organizacyjnej, 

 Współuczestniczyć w projektach społecznych. 

 



dyżuru porządkowego) Wychowawca klasy: 

 Przy ocenie z zachowania ocenia sposób wywiązywania się 
z obowiązków szkolnych każdego ucznia, 

 Stosuje pochwały i upomnienia oceniając sposób 
wywiązywania się z obowiązków. 

 

b) zachęca uczniów do podejmowania działań leżących w sferze powinności, docenia i nagradza ich wysiłek, zapewnia 
nauczycielom czas niezbędny do prowadzenia działań wychowawczych w tym zakresie. 

Powinnością ucznia, do spełnienia której Szkoła stara się go zachęcić jest: 

Powinność ucznia Powinności nauczycieli Powinności rodziców 

Staranne planowanie 
swoich działań 

Aby zachęcić ucznia do podjęcia tego działania nauczyciele:  

 skrupulatnie planują pracę szkoły, a przekonsultowany z 
Samorządem Szkolnym plan pracy na semestr stanowi 
podstawę do indywidualnego planowania rozwoju przez 
uczniów, 

 dostarczają dokładnych informacji o swoich zamierzeniach 
dydaktycznych, a szczególnie planowanej tematyce lekcji, 
możliwości uczenia się poszczególnych przedmiotów w 
trybie rozszerzonym, programie zajęć dodatkowych itp. 

Wychowawca klasy: 

 pomaga swoim wychowankom w  planowaniu rozwoju,  

wspiera ucznia w planowaniu, zachęca do podejmowania różnych 
zadań. 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Zapewnić nadzór rodzicielski, 

 Wypracować schemat dnia, 

 Informować wychowawcę o zainteresowaniach 
dziecka, 

 Informować o słabych i mocnych stronach 
dziecka. 

 

Dotrzymywanie przyjętych 
zobowiązań 

Aby zachęcić ucznia do tego nauczyciele: 

 dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na kontakty z 
uczniami niezbędne do jak najlepszej realizacji 
podejmowanych działań, 

 starannie podsumowują wykonanie zobowiązań, jakie w ich 
zakresie zainteresowania przyjął na siebie uczeń. 

  

 Wychowawca klasy: 

 przeznacza w każdym semestrze kilka godzin 
wychowawczych na rozliczenie uczniów z przyjętych przez 
nich zobowiązań. 

 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Rozliczać dziecko z zajęć dydaktycznych, 

 Dawać własny przykład w planowaniu zadań, 

 Wskazywać dziecku celowość zajęć 
dydaktycznych. 



Wnoszenie swojego wkładu 
w życie społeczne Szkoły 

 

Aby zachęcić ucznia do tego działania nauczyciele: 

 w porozumieniu z uczniami podejmują wspólnie z nimi różne 
działania o charakterze społecznym, 

 organizują pracę szkoły w sposób umożliwiający uczniom 
przyjmowanie na siebie współodpowiedzialności za jej 
funkcjonowanie poprzez, na przykład,  powierzanie uczniom 
obowiązków związanych z życiem szkoły, 

 wspólnie z uczniami prezentują efekty podejmowanych 
działań społecznych innym członkom społeczności szkolnej. 

 Wychowawca klasy: 

 gromadzi informacje od nauczycieli i powiadamia rodziców o 
pozytywnych przejawach aktywności społecznej ich dziecka, 

 uwzględnia pozytywne opinie w tym zakresie przy ocenianiu 
zachowania ucznia. 

 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 chwalić dziecko za wnoszony wkład w życie 
społeczne szkoły, 

 Przypominać dziecku o pełnionych przez nie 
obowiązkach, 

 Uczestniczyć w wybranych projektach 
społecznych, 

 Dawać dobry przykład własnym zachowaniem. 

Życzliwe zachowanie wobec 
otoczenia i zachowanie 
wysokiego standardu 
kultury osobistej 

 

Aby zachęcić ucznia do podjęcia tego działania nauczyciele: 

 w swoim sposobie postępowania okazują życzliwość wobec 
otoczenia i zachowują wysokie standardy kultury osobistej. 

Wychowawca klasy: 

 w pracy wychowawczej prezentuje uczniom zasady 
kulturalnego zachowania się i na bieżąco omawia i 
rozwiązuje pojawiające się w tej dziedzinie problemy, 

 nagradza szczególnie wysoki poziom życzliwości i kultury 
ucznia wzorową oceną zachowania w zakresie kultury 
osobistej, 

 dostrzega przejawy życzliwości i wysokiej kultury osobistej 
w zachowaniu swoich uczniów, chwali je i swoje pozytywne 
spostrzeżenia przekazuje rodzicom. 

 

Wspierając pracę nauczycieli rodzice powinni: 

 Kontaktować się z nauczycielami, pracownikami 
szkoły nauczycielami w przypadku różnych 
incydentów, 

 Wpajać kulturę osobistą, 

 Dawać dobry przykład zachowaniem własnym, 

 Chwalić za dobre zachowanie, 

 Interesować się kulturą osobistą dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) umożliwia uczniom podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących własnej nauki i rozwoju. 

Prawa ucznia Powinności nauczycieli Powinności rodziców 

- do wyboru w każdym 
semestrze zajęć 
dodatkowych spośród 
propozycji przedstawionych 
przez Szkołę 

 

Aby zachęcić i pomóc uczniom w korzystaniu z tego prawa 
nauczyciele: 

 na początku roku szkolnego przedstawiają pełną ofertę zajęć 
dodatkowych; 

 dostosowują tematykę zajęć do aktualnych zainteresowań 
uczniów; 

 przedstawiają dodatkowe korzyści wynikające z udziału w 
zajęciach pozalekcyjnych (m.in. dodatkowe  pozytywne 
oceny z przedmiotu); 

 dostrzegają predyspozycje uczniów i pomagają w wyborze 
zajęć dodatkowych; 

 motywują uczniów do samodzielnej pracy i rozwijania 
własnych zainteresowań oraz umiejętności. 

 

Zachęcając swoje dziecko do skorzystania z 
propozycji oferowanych przez Szkołę, rodzice powinni: 

 Rozmawiać z dzieckiem na temat 
zainteresowań, 

 Ustalać z nauczycielem predyspozycje dziecka, 

 Zachęcać i przedstawiać pozytywne aspekty 
zajęć dodatkowych, 

 Nie zmuszać dzieci do zajęć, których nie lubią. 

Do udziału w konkursach 
przedmiotowych oraz 
innych imprezach 
zewnętrznych – po 
spełnieniu wstępnych 
warunków uczestnictwa 
postawionych przez Szkołę 

Aby zachęcić i pomóc uczniom w korzystaniu z tego prawa 
nauczyciele: 

 Przedstawiają aktualną ofertę konkursów, przeglądów i 
imprez szkolnych i zewnętrznych; 

 Są organizatorami konkursów i imprez szkolnych i 
międzyszkolnych; 

 Pomagają uczniom w przygotowaniach do konkursów i 
imprez zewnętrznych; 

 Nagradzają wysiłek uczniów  włożony w przygotowanie 
(m.in. dodatkową oceną z przedmiotu oraz z  zachowania); 

 Promują uczniów, biorących udział w różnych konkursach 
oraz osiągających w nich sukcesy (m.in. artykuły w lokalnej 
prasie, informacje na szkolnej stronie internetowej, 
wręczanie nagród na forum szkoły). 

 

Zachęcając swoje dziecko do skorzystania z 
propozycji oferowanych przez Szkołę, rodzice powinni: 

 Zachęcać dziecko do rozwoju własnych 
zainteresowań poprzez rozmowę i własny 
przykład. 

Do udziału w imprezach 
naukowych i rozrywkowych, 
określonych jako 
nieobowiązkowe 

 

Aby zachęcić i pomóc uczniom w korzystaniu z tego prawa 
nauczyciele: 

 na początku roku szkolnego informują uczniów o możliwości 
zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych i innych 
przedsięwzięć (np. wycieczki o charakterze edukacyjnym lub 
integracyjnym, imprezy szkolne i pozaszkolne); 

 w miarę możliwości Szkoły realizują zgłoszone przez 

Zachęcając swoje dziecko do skorzystania z 
propozycji oferowanych przez Szkołę, rodzice powinni: 

 Wyjaśniać dziecku korzyści wynikające z 
udziału w imprezach nieobowiązkowych 
(podawać przykłady). 



uczniów propozycje dodatkowych zajęć szkolnych; 

 wycieczki oraz imprezy szkolne i pozaszkolne realizują po 
wcześniejszym uzgodnieniu i we współpracy z Dyrektorem 
Szkoły, rodzicami oraz uczniami; 

  zachęcają uczniów do zgłaszania własnych propozycji 
różnego typu działań szkolnych i pozaszkolnych oraz 
wspierają ich w realizacji. 

Do zgłaszania własnych 
propozycji zajęć szkolnych i 
innych działań pod adresem 
wybranego nauczyciela lub 
za pośrednictwem 
Samorządu Szkolnego 

 

Aby zachęcić i pomóc uczniom w korzystaniu z tego prawa 
nauczyciele: 

 na początku roku szkolnego przedstawiają pełną ofertę zajęć 
dodatkowych; 

 dostosowują tematykę zajęć do aktualnych zainteresowań 
uczniów; 

 przedstawiają dodatkowe korzyści wynikające z udziału w 
zajęciach pozalekcyjnych (m.in. dodatkowe  pozytywne 
oceny z przedmiotu); 

 dostrzegają predyspozycje uczniów i pomagają w wyborze 
zajęć dodatkowych; 

 motywują uczniów do samodzielnej pracy i rozwijania 
własnych zainteresowań oraz umiejętności. 

  

Zachęcając swoje dziecko do skorzystania z 
propozycji oferowanych przez Szkołę, rodzice powinni: 

 Pomagać dziecku w realizacji jego pomysłów, 

 Kontaktować się z nauczycielami, 

 Nieustannie współpracować ze szkołą. 

Do podejmowania z własnej 
inicjatywy działań 
indywidualnych i 
zespołowych  

Aby zachęcić i pomóc uczniom w korzystaniu z tego prawa 
nauczyciele: 

 życzliwie traktują indywidualne lub zespołowe inicjatywy 
uczniów, w zakresie podejmowania różnych działań na 
terenie szkoły i w miarę możliwości starają się służyć radą i 
pomocą w ich przeprowadzeniu. 

 

Zachęcając swoje dziecko do skorzystania z 
propozycji oferowanych przez Szkołę, rodzice powinni: 

 Wspierać dziecko w jego inicjatywach, 

 Pomagać w realizacji (na miarę możliwości). 



III.2. Nauka współpracy wewnątrz społeczności szkolnej 

Harmonijna współpraca pomiędzy nauczycielami i uczniami, z możliwie aktywnym, wspierającym udziałem rodziców stanowi 

wzorzec, pozwalający ukształtować u uczniów umiejętność pracy zespołowej oraz cechy bardzo pożądane w życiu społecznym: 

życzliwość, empatię i tolerancję.  

W celu nauczenia uczniów współpracy wewnątrz społeczności szkolnej Szkoła: 

 Dba o przestrzeganie obowiązujących w Szkole zasad prawnych. 

 Organizuje działania społeczne i część działań naukowych w formie projektów, angażujących uczestników do współpracy. 

 W sposób przejrzysty i konsekwentny, w porozumieniu z Samorządem Szkolnym, planuje swoją działalność, każdorazowo 

wskazując najważniejsze zadania stojące przed społecznością szkolną i rozliczając się z realizacji zadań podjętych w 

poprzednim semestrze. 

 W każdym roku określa zasady komunikacji wewnątrz społeczności szkolnej i dba o ich przestrzegania. 

 Organizuje wspólne przedsięwzięcia uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Przygotowuje w każdym roku ofertę uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 

III.3. Pobudzanie aktywności społecznej uczniów 

Szkoła uznaje aktywność społeczną po części za obowiązek, po części za powinność uczniów, starając się wychodzić naprzeciw 

i szczególnie doceniać tych, którzy gotowi są podejmować ją również w sposób całkowicie dobrowolny. 

Działania szkolne: 

Wolontariat 

Akcje charytatywne 

Projekty uczniowskie 

 

 



 

IV. EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według 

potrzeb – ma charakter otwarty. 

Ewaluacja programu dokonywana jest przynajmniej raz w roku szkolnym. 

FORMY EWALUACJI: 

- obserwacja (wychowawcy klas) 

- ankiety dla uczniów 

- ankiety dla rodziców 

- wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców) 

- rozmowy z uczniami 

- rozmowy z rodzicami 

- analiza dokumentów 

- obserwacja i ocena zachowań 

 

 


