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PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

 

 

„SZKOŁA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW” 
 

 

WSTĘP  

 

Raport ten jest podsumowaniem badania ewaluacyjnego dotyczącego wymagania: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję 

pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”  

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i zdiagnozowanie, czy w naszej placówce koncepcja pracy szkoły jest znana  

i akceptowana przez rodziców, uczniów, nauczycieli oraz zdiagnozowanie funkcjonowania naszej szkoły w zakresie 

wymienionego wymagania, a powstałe wnioski mają służyć jej udoskonaleniu.  

 

W kolejnych częściach zostanie przedstawiony plan, w którym zawarto główne założenia ewaluacji. Następnie  

przedstawimy aspekty metodologiczne, pytania kluczowe, na jakie szukaliśmy odpowiedzi w trakcie procesu badawczego, a także 

wykorzystane metody badawcze. Zostanie także zawarty harmonogram działań. 

 

W dalszej części raportu zaprezentowane zostaną wyniki ankiet, a następnie opisane zostaną wyniki analizy danych. Będą to 

odpowiednio: wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także konkluzje  

z analizy dokumentów i wywiadu z dyrekcją szkoły oraz wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców. 

Całość raportu zakończy podsumowanie, w którym zostaną zebrane najistotniejsze rezultaty badania, wnioski i rekomendacje. 

 

Mamy nadzieję, że wyniki ewaluacji wskazanych wymagań okażą się pomocne i przyczynią się do doskonalenia jego 

funkcjonowania. 
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I. PLAN EWALUACJI  
 

1. Zgodność problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym:  

 

Korelacja z wymaganiem zewnętrznym nr 1.  

Charakterystyka wymagania na poziomie D 

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcję pracy, uwzględniającą potrzeby 

rozwojowe uczniów, specyfikę szkoły/placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły 

lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie B 

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 

168, poz. 1324) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 560) 

 

2. Cele:  

- określenie zakresu realizacji koncepcji pracy szkoły, 

- zebranie informacji na temat popularności przyjętej koncepcji w środowisku nauczycieli i rodziców uczniów, 

- modyfikacja i aktualizacja koncepcji pracy szkoły. 

 

3. Kryteria ewaluacji:  
Spójność koncepcji pracy szkoły z wymogami formalnymi oraz oczekiwaniami nauczycieli, rodziców i uczniów.  
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4. Osoby prowadzące ewaluację:  

 - dyrektor pani Urszula Wilczyńska jako koordynator ewaluacji:  

 - 3 osoby - przedstawiciele Rady Pedagogicznej jako członkowie zespołu ewaluacyjnego:  Bartłomiej Chotowicki,   

                                                                                                      Bożena Longa,  

                                                                                                                                                   Anna Nowak. 

osoby te razem będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami, zbierać i analizować dane oraz pisać raport.  

 
 

5. Czas trwania ewaluacji:  
luty 2016r. – czerwiec 2016 r.  

 
 

6. Grupy/osoby objęte ewaluacją:  
- dyrektor szkoły,  

- nauczyciele i wychowawcy, 

- uczniowie klas  SP III,  IVa,  Vb, VI, 

- uczniowie klas G IA, IIB, IIIA, 

- rodzice uczniów klas I, III, IVa, Vb, VI, IA, IIB, IIIA. 

 
 

7. Odbiorcy ewaluacji:  
-  dyrektor szkoły,  

-  Rada Pedagogiczna  

-  Rada Rodziców, (zainteresowani rodzice), 

-  zainteresowani uczniowie.  

 

8. Forma prezentacji wyników ewaluacji:  
 - zwarte opracowanie raportowe w formie prezentacji do przedstawienia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

- wnioski z ewaluacji przedstawione Radzie Rodziców i organowi prowadzącemu, 

-  raport skrócony zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 
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II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 
 

1. Zakres badawczy- pytania kluczowe:  
  

- Czy szkoła ma opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły?  

- Jakie podmioty uczestniczyły w opracowaniu Koncepcji Pracy Szkoły?  

- Czy Koncepcja Pracy Szkoły jest znana nauczycielom, uczniom i rodzicom, czy jest przez nich akceptowana?  

- Czy Koncepcja Pracy Szkoły jest modyfikowana?  

- Czy rodzice i uczniowie uczestniczą w planowaniu (modyfikowaniu) i  realizacji Koncepcji?  

- Czy Koncepcja Pracy Szkoły spełnia oczekiwania środowiska lokalnego?  

- Czy Koncepcja Pracy Szkoły odzwierciedla potrzeby rozwojowe uczniów?  

- Czy Koncepcja Pracy Szkoły jest ukierunkowana na  indywidualny rozwój ucznia? 

- Czy szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną Koncepcją Pracy?  

- Co możemy uznać za sukces zrealizowanej dotychczas Koncepcji Pracy naszej szkoły? 

- Czy aktualna Koncepcja Pracy Szkoły wymaga modyfikacji, aktualizacji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 

 

 

2. Metody i narzędzia ewaluacji:  
- analiza dokumentów - arkusz analizy dokumentów (aktualna Koncepcja Pracy Szkoły, zapisy w protokołach posiedzeń RP, 

protokoły z posiedzeń Rady Rodziców, dzienniki lekcyjne)  

-  ankietowanie: kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, kwestionariusz ankiety dla rodziców, kwestionariusz ankiety dla uczniów 

SP i G,  

- wywiady: wywiad z dyrekcją szkoły, wywiad z grupowy z przedstawicielami Rady Rodziców. 
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3. Harmonogram działań zespołu ewaluacyjnego: 

 

 

Lp. Działanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

1. Powołanie zespołu dyrektor 02. 2016r. 

2. opracowanie planu ewaluacji 

opracowanie koncepcji ewaluacji, ustalenie 

problematyki, celu, zakresów i pytań kluczowych 

zespół 

w-ce dyrektor  U. Wilczyńska 

luty 2016r. 

3. wybranie próby badawczej, opracowanie ankiet, 

kwestionariuszy wywiadów, arkusza analizy 

dokumentów 

zespół 

w-ce dyrektor  U. Wilczyńska 

marzec 2016r. 

4. przeprowadzenie badań wśród nauczycieli B. Longa 4.04. - 15.04 2016r. 

5. przeprowadzenie badań wśród rodziców B. Chotowicki, wychowawcy klas 15. 04.2016r. 

6. przeprowadzenie badań wśród uczniów A. Nowak, Wychowawcy klas 11. 04. - 29.04.2016r. 

7. analiza dokumentacji w-ce dyrektor U.Wilczyńska 11.04 - 10.05.2016r. 

8. wywiad z dyrekcją szkoły B. Longa 10.05.2016r. 

9. wywiad grupowy z  Rady Rodziców B. Longa 11.05.2016r. 

10. opracowanie wyników  ankiety dla nauczycieli B.Longa maj 2016r. 

11. opracowanie wyników ankiety dla rodziców B. Chotowicki maj 2016r. 

12. opracowanie wyników ankiety dla uczniów A. Nowak maj 2016r. 

13. zbiorcze opracowanie wyników, 

przeprowadzenie analizy materiałów, 

zredagowanie wniosków i rekomendacji 

zespół maj/czerwiec 2016r. 

14. opracowanie raportu z badań  zespół czerwiec 2016r. 

15. przedstawienie raportu z ewaluacji zespół 20.06.2016r. 
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III. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET 

 
Wymaganie: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 
 

W ankiecie wzięło udział 29 nauczycieli i wychowawców 
 

1. Anonimowa ankieta dla nauczycieli 
 

Pytanie ankietowe Tak 

 

Nie Brak odpowiedzi 

Inne odpowiedzi 

 

Ilość 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 

Ilość 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 

Ilość 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 
 

1. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i 

akceptowane przez nauczycieli cele oraz kierunki 

działania określone w Koncepcji Pracy  Szkoły? 

 

28 

 

97% 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

3% 

 

2. Czy uczestniczyła/ł  Pani/Pan  w procesie 

planowania  i modyfikowania Koncepcji Pracy 

Szkoły? 

22 76% 3 10% 4 14%  

3. Czy plany pracy szkoły poddaje się w szkole 

analizie, ewaluacji i  w miarę potrzeb modyfikacji? 
28 97% 1 3% 0 0%  

4. Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym  rodzice 

zgłaszali propozycje działań, które dotyczyły rozwoju 

uczniów i szkoły? 

20 69% 4 14%  4 

1 
 nie wiem 

17%  

5. Czy w szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania 

uczniów, rodziców i nauczycieli? 
27 94% 1 3% Tak  

uczniów 

rodziców  
Nie 

nauczycieli 

3%  

6. Czy Pani/Pana zdaniem integracja szkoły ze 

środowiskiem rodzinnym uczniów jest wystarczająca? 
26 90% 3 10% 0 0% Propozycje zmian: 

- lepszy przepływ informacji między szkołą i 

rodzicami, 

- więcej imprez, działań, warsztatów z rodzicami, 

- wspieranie i forsowanie propozycji rodziców 

względem placówki. 
7. Czy szkoła dba promocję i  kształtowanie 

pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym? 
29 100% 0 0% 0 0%  

8. Czy szkoła zapewnia odpowiedni  poziom pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

wykonywanych zadań organizacyjnych? 

28 97% 1 3% 0 0% Propozycje zmian: 

- dużo do życzenia pozostawia bezpieczeństwo na 

świetlicy oraz na przerwach. 

9.Czy działania podejmowane przez szkołę 28 97% 1 3% 0 0% Propozycje zmian: 
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wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, rozwijają 

zainteresowania i  zdolności uczniów? 

- mało zajęć artystycznych- muzycznych, 

plastycznych, filmowych. 

10. Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są 

wystarczające, aby zapewnić odpowiednie 

funkcjonowanie szkoły? 

 

28 97% 1 3% 0 0% Propozycje zmian: 

- brakuje niektórych pomocy i typowych pracowni 

przystosowanych do przedmiotów np. pracownia 

fizyczna, biologiczna, chemiczna 

- unowocześnienie pracowni informatycznej,  

- większa liczba komputerów i tablic interaktywnych- 

najlepiej w każdej klasie. 

11. Czy działania podejmowane w szkole w zakresie 

bezpieczeństwa  uczniów są wystarczające? 
26 90% 2 7% 1 3% Propozycje zmian: 

- monitoring na korytarzach szkolnych, 

- zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do 

szkoły, 

-agresja wśród małych uczniów wzrasta i wówczas 

nie wszystkie pozostałe dzieci mogą czuć się 

bezpiecznie i komfortowo. 

12. Czy uczniowie wymagający opieki są objęci 

odpowiednimi, dostępnymi formami opieki? 

28 97% 1 3% 0 0% Propozycje zmian: 

-  psycholog, który  byłby wsparciem dla uczniów i 

nauczycieli, 

- zwiększenie ilości zajęć z klasą , lub grupami 

prowadzonych przez pedagoga, objęcie 

systematycznymi zajęciami dzieci już od 

przedszkola. 

13. Czy w szkole podejmuje się starania, by uczeń 

traktowany był indywidualnie  i  miał poczucie 

sukcesu na miarę swoich możliwości? 

28 97% 1 3% 0 0% Propozycje zmian: 

Ze względu na duże klasy do ucznia nie zawsze 

można podejść indywidualnie. 

14. Czy w szkole istnieje pozytywny klimat 

sprzyjający współpracy  uczniów, nauczycieli, 

rodziców i pracowników administracji? 

25 86% 4 14% 0 0% Propozycje zmian: 

- pomijane są potrzeby nauczycieli, 

- człowieka szanuje się za to, jaki jest, a nie –jaką 

pełni funkcje, 

- równe traktowanie wszystkich nauczycieli, 

- nieszczerość nauczycieli względem siebie nie służy 

dobremu klimatowi. 

15. Czy działania szkoły związane z kształtowaniem 

postaw patriotycznych i prospołecznych uczniów 

wpływają pozytywnie  na zachowania młodzieży? 

28 97% 0 0% 1 3%  

16. Czy działania szkoły związane z kształtowaniem 

postaw prozdrowotnych i proekologicznych wpływają 

pozytywnie na zachowania uczniów. 

 

27 93% 2 7% 0 0% Propozycje zmian: 

- działania są odpowiednie, ale nie przynoszą 

oczekiwanych efektów, 

- lekcje wychowawcze o energetykach, przemocy 

słownej w Internecie. 
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17. Czy oferowane przez szkołę formy orientacji 

zawodowej są wystarczające? 

24 83% 2 7% 3 10% Propozycje zmian: 

- wyjazdy do zakładów pracy, na dni otwarte szkół, 

- organizacja Dnia kariery Zawodowej 

- zwiększyć czas poświęcony tym zagadnieniom na 

godzinach wychowawczych. 
 

 

18. Co zdaniem Pani/Pana jest w naszej szkole wartościowe, godne kontynuacji? 
 

 imprezy okolicznościowe, szkolne 4 , charytatywne 7 (kiermasze, biegi terenowe,  koncerty 2)  

 imprezy dla środowiska lokalnego 6, wieczorki, festyny 3, jasełka nauczycielskie,  spotkania z seniorami i rodzicami (21I, 26.V) 

 zespół teatralny 11, przedstawienia teatralne 4,  

 izba regionalna 2 , zajęcia w izbie regionalnej, działania podejmowane w zakresie przybliżania tradycji, edukacja regionalna, zwrócenie uwagi 

na tradycje regionalne 2,  

 promocja zdrowego stylu życia, promocja zdrowej żywności 2, promocja zdrowia 

 współpraca z rodzicami (czyli wieczór kolęd, jasełka nauczycielskie -  połączyć z rodzicami), współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym 3 , 

 współpraca szkoły ze strażą- OSP, parafią, samorządem lokalnym, współpraca z biblioteką publiczną, 

 promowanie szkoły, podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek szkoły 2, 

 zajęcia sportowe 2, stawianie na sport, szeroka oferta sportowa, psie zaprzęgi, zajęcia na ściance, 

 koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne,  szeroka możliwość rozwijania przez uczniów zainteresowań i uzdolnień 2, różnorodność zajęć 

dodatkowych dla uczniów, zajęcia wyrównawcze2 , 

 zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju 2, wieloaspektowy rozwój uczniów, 

 podmiotowe traktowanie uczniów, pomoc indywidualna uczniom, 

 pobudzanie prospołecznych postaw uczniów, 

 brak uczniów z niedostosowaniem społecznym, dobra praca opiekuńcza i wychowawcza 2 

 życzliwość i liczenie się z opinią nauczycieli, 2 

 realizacja projektów edukacyjnych, 

 prawie wszystkie działania są wartościowe i należy je kontynuować,  

Brak odpowiedzi 2 osób 
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19. Co zdaniem Pani/ Pana wyróżnia nas od innych szkół? 

 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych 7, prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych 

 rozwijanie u uczniów zdolności zwłaszcza artystycznych, ale także sportowych, regionalnych, 

 stwarzanie przez szkołę możliwości uczenia się- zwłaszcza zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, 

 poziom nauczania uczniów ze zwiększoną potrzebą indywidualnego traktowania, 

 troska zarówno o uczniów zdolnych jak i tych potrzebujących szczególnej pomocy  

 dobra baza sportowa 2, zaplecze sportowe 2, praca nauczycieli W-F 2, 

 poziom oferty sportowej skierowanej do uczniów, 

 UKS Sokolik 5 

 wyścigi psich zaprzęgów 2 

 sukcesy w sporcie szkolnym, 

 bardzo dobra baza, zaplecze, wyposażenie (orlik, ścianka, piękna świetlica), dobrze wyposażone sale, dobra stołówka 

 zespół teatralny 6, przedstawienia teatralne3 , przedstawienie nauczycieli ,,Jasełka” 

 izba regionalna 3, programy regionalne w SP pielęgnujące tradycje lokalne 

 chór szkolno-parafialny 

 imprezy i uroczystości okolicznościowe, charytatywne, koncert charytatywny, festyny 2 

 szereg imprez dla środowiska lokalnego 2, wiele imprez integrujących społeczność szkolną i środowisko lokalne, 

 zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizację imprez 2  oraz  zaangażowanie samorządu lokalnego i parafii 

 dużo chętnej, pomocnej młodzieży w różnych działaniach,  

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 szkoła jest centrum życia kulturalnego, jednoczy lokalne środowisko, jest ważnym miejscem we wsi, 

 budynek szkoły jest udostępniony zuchom, rodzicom (zabawa andrzejkowa, karnawałowa) parafii, 

 podejmowanie licznych działań promujących szkołę, 

 innowacyjne pomysły, akceptacja grona i dyrekcji pomysłów nauczycieli, otwartość nauczycieli na podejmowania różnych działań, 

 przyjazna atmosfera, relacje personalne, współpraca między nauczycielami, dobra współpraca grona pomimo drobnej różnicy zdań,  

 relacje między pracownikami, pracownikami i uczniami, rodzicami 

 szkoła jest przyjazna uczniom (kawiarenka, kanapki, ścianka, możliwość poprawy ocen, imprezy integracyjne), 

Brak odpowiedzi 2 osoby 
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20. Jak zdaniem Pani/Pana można ulepszyć,  wzbogacić Koncepcje Pracy Szkoły w przyszłości 
 poszerzenie współpracy z instytucjami i placówkami wspierającymi pracę szkoły, inspirującymi pracę szkoły, nawiązanie współpracy z innymi 

szkołami w ramach wymiany pomysłów i współpracy, 

 nawiązanie współpracy z uczelniami w ramach współpracy i wzbogacania wiedzy czy warsztatu pracy nauczycieli i uczniów 

 systematyczne (2x w roku) spotkania z policją, lekarzem (opieka zdrowotna, prewencja zagrożeń), 

 rozszerzyć współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

 rozwijać współpracę z rodzicami, bardziej angażować rodziców w działania szkoły, sposób komunikacji i współpracy z rodzicami 

 przedstawienie tego typu ankiet rodzicom, którzy mogliby pokazać nam drugą stronę medalu, 

 więcej uwagi poświęcić uczniom zdolnym, 

 więcej inicjatyw uczniowskich, 

 wzbogacenie oferty imprez szkolnych i środowiskowych o takie, które zaproponuje młodzież i organizowanie imprez, konkursów naprzemiennie 

 więcej działań integracyjnych dla klas- wspólne zawody, rywalizacja bardziej aktywna- nie na plakaty i gazetki, 

 zajęcia coachingowe dla młodzieży gimnazjum, spotkania wychowujące,  

 zorganizowanie zajęć muzycznych- gra na instrumentach i wokal, 

 koło turystyczne 

 zadbać o atmosferę wśród pracowników, 

 komputery z dostępem do Internetu, zaplecze informatyczne 

 jest dobrze, 

Brak odpowiedzi 14 osób 
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2. Anonimowa ankieta dla uczniów klas III-VI SP 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  klasa IIIa – 27,  klasa IVa – 18, klasa Vb – 17,  klasa VIa – 17                               OGÓŁEM  79 osób 

 

PYTANIE 1. Czy jesteś zadowolony ze szkoły, do której uczęszczasz? 

 ilość procent 

1 0 0% 

2 1 1% 

3 9 11% 

4 19 24% 

5 37 48% 

6 13 16% 

 

PYTANIE 2. 

ODPOWIEDZI Brak odpowiedzi 

lub  

inna odpowiedź 
TAK NIE 

ilość procent ilość procent ilość procent 

 Jak oceniasz poniższe opinie…. 

 1. W szkole jest miła atmosfera i lubię tu przychodzić. 59 75% 20 25% - - 
2. Szkoła troszczy się o mój rozwój intelektualny i odpowiedni poziom 

edukacji 
77 97% 2 3% - - 

3. Szkoła rozwija moje zainteresowania i uzdolnienia 67 85% 10 12% 2 3% 
4. Szkoła organizuje wiele ciekawych uroczystości i imprez 69 87% 10 13% - - 
5. Dyrekcja i nauczyciele zachęcają i motywują uczniów 70 87% 8 12% 1 1% 
6. Uczniowie uczestniczą w planowaniu pracy i działań w klasie, szkole 63 80% 16 20% - - 
7. Dyrekcja i nauczyciele współpracują z uczniami przy realizacji zadań  76 96% 3 4% - - 
8. Szkoła pomaga uczniom, gdy tej pomocy potrzebują 73 92% 6 8% - - 
9. Szkoła posiada sale i wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki do nauki 77 97% 2 3% - - 
10 Szkoła odpowiednio przygotowuje mnie do egzaminu wewnętrznego 66 84% 13 16% - - 
11. Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań 64 81% 15 19% - - 
12. W szkole czuję się bezpiecznie 67 85% 12 15% - - 
13. Szkoła promuje zdrowy styl życia, prow. dział. proekologiczne i przeciwdz. 

nałogom 
76 96% 3 4% - - 

14. Szkoła uczy patriotyzmu i właściwych postaw 79 100% 0 0% - - 
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3.Co Twoim zdaniem w naszej szkole jest wartościowe, co Ci się podoba? 

 Orlik - 37 

 Ścianka wspinaczkowa - 23 

 Plac zabaw - 23 

 Siłownia - 6 

 Sala gimnastyczna - 19 

 Nowa szatnia dla młodszych dzieci - 6 

 Obiady – 2 

 Świetlica – 8 

 Kawiarenka i automat – 4 

 Sklepik szkolny – 3 

 Lekcje w-f (ciekawe, dobry sprzęt, bardzo usportowiona szkoła) – 15 

 Zajęcia pozalekcyjne - 10 

 Apele – 15 

 Wycieczki – 8 

 Promocja zdrowej żywności – 6 

 Zajęcia w izbie regionalnej – 4 

 Konkursy - 4 

 Zaangażowanie nauczycieli, mili - 12 

 Rówieśnicy – przyjaciele, współpraca – 7 

 Atmosfera w szkole – 6 

 Teatr – 2 

 Dyskoteki 2 

 Wszystko – 1 

Brak odpowiedzi - 2 
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4. Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w naszej szkole? 

 Więcej lekcji W-F – 23, więcej gier zespołowych - 6 

 Lepsze toalety (czystsze, dostępny papier toaletowy, brzydki zapach) – 20 

 Szafki w szatni – 12 

 Osobne szatnie dla gimnazjum i szkoły podstawowej – 3 

 Drzwi w szatni chłopców - 7 

 Tablety zamiast książek  - 11 

 Internet – 3 

 Pizza na obiad 

 Słodycze w sklepiku 

 Mniej lekcji przyrody – 13 

 Mniej kartkówek i sprawdzianów – 10 

 Mniej zadań domowych – 12 

 Dłuższe przerwy (5→10) – 13 

 Więcej wycieczek - 6 

 Więcej zajęć pozalekcyjnych 

 Więcej motywacji ze strony n-li 

 Pomoc dla uczniów młodszych i słabszych 

 Zła zachowanie niektórych uczniów - 2 

 Szacunek gimnazjalistów dla dzieci ze szkoły podstawowej 

 Spokój na stołówce 

 Nic- 4 

Brak odpowiedzi  2  
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3. Anonimowa ankieta dla uczniów klas I-III gimnazjum 
 

GIMNAZJUM:  kl. I A – 24,  kl. II B – 20, kl. III A – 25                                       OGÓŁEM: 69 osób 
 

 

PYTANIA 

ODPOWIEDZI Brak odpowiedzi lub  

inna odpowiedź TAK NIE 

ilość procent ilość procent ilość procent 
1. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez uczniów cele oraz kierunki 

działania? 
56 81% 13 19% - - 

2. Czy wiesz jakich działań  i jakiego zachowania oczekują od Ciebie nauczyciele? 

 
63 91% 6 9% - - 

3. Czy uczniowie uczestniczą w planowaniu pracy i działań w klasie, szkole, czy mogą 

zgłaszać własne pomysły? 
57 83% 11 16% 1 1% 

4. 
 

Czy Dyrekcja i nauczyciele współpracują z uczniami przy planowaniu i realizacji zadań? 
 

57 83% 12 17% - - 

5. 
 

Czy Dyrekcja i nauczyciele zachęcają i motywują uczniów do działania i aktywności? 
 

55 80% 14 20% - - 

6. Czy jesteś zadowolony ze szkoły, do której uczęszczasz? 

 
50 72% 17 25% 2 3% 

7. Czy szkoła dba o promocje i kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku 

lokalnym? 
58 84% 11 16% - - 

8. Czy szkoła zaspokaja Twoje potrzeby edukacyjne i odpowiednio przygotowuje do 

egzaminu gimnazjalnego? 
53 77% 16 23% - - 

9. Czy szkoła stwarza Ci możliwości rozwijania zainteresowań poprzez koła, zajęcia 

pozalekcyjne itp.? 
51 74% 17 25% 1 1% 

10. Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są wystarczające, aby zapewnić odpowiednie 

funkcjonowanie? 
63 91% 6 9% - - 

11. Czy działania podejmowane w szkole w zakresie bezpieczeństwa uczniów są 

wystarczające? 
56 81% 13 19% - - 

12. Czy uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki? 

(pedagog, wychowawca, PPP) 
57 83% 12 17% - - 

13. Czy w szkole podejmuje się starania, by uczeń miał poczucie sukcesu na miarę swoich 

możliwości? 
51 74% 17 25% 1 1% 

14. Czy masz poczucie, że w szkole jesteś traktowany/traktowana indywidualnie? 

 
23 33% 46 67% - - 

15. Czy oferowane przez szkołę formy orientacji zawodowej są wystarczające? 

 
48 70% 21 30% - - 

16. Czy szkoła prowadzi działania w celu kształtowania właściwej postawy (patriotycznej, 

ekologicznej, prozdrowotnej, prospołecznej) uczniów? 
61 88% 7 11% 1 1% 
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Pytanie 17. Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w naszej szkole? 

 Więcej toalet w szkole – 6,  więcej luster -1, Poprawić czystość toalet – 2 

 Drzwi w szatni – 6 

 Kamery w szatni – 2 

 Szafki dla uczniów - 2 

 Zwiększyć asortyment sklepiku – długopisy, zeszyty - 1 

 Więcej sprzętu do ćwiczeń sportowych -1 

 Internet Wi-Fi – 2 

 Więcej lekcji W-F i zajęć sportowych – 4,  Sekcja sportowa z dyscyplin zespołowych np. siatkówka -1 

 więcej lekcji angielskiego – 2 

 Więcej kółek artystycznych i sportowych – 1,  więcej kółek przygotowujących do egzaminu - 1 

 Kółko informatyczne -1, Warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne - 2 

 Raz w miesiącu lekcja z pedagogiem -1 

 Mniejsze faworyzowanie niektórych uczniów – 4 

 Podejście niektórych n-li do uczniów-1, Podejście n-li do ocen a nie wiadomości czy umiejętności – 2 

 Nauczycieli (imiennie) – 3 

 W-F dostosowany do płci -1 

 Bardziej wyrozumiali n-le - 1 

 N-le powinni bardziej motywować uczniów do działania -1 

 Mniej zadań domowych – 2, tylko max 2 sprawdziany w tygodniu – 1, mniej lekcji - 1 

 Uczenie się zbędnych rzeczy, pojęć, dat historycznych, zamiast przydatnych w życiu umiejętności- 2 

 System odpowiadania na lekcjach -1, więcej pracy w grupach podczas lekcji -1 

 Bardziej współczesne lektury -1 

 Więcej książek młodzieżowych w bibliotece -1 

 Więcej wycieczek – 7 osób 

 Dłuższa przerwa obiadowa  - 2 

 Możliwość korzystania z telefonów komórkowych na przerwach  - 3 

 By na dużej przerwie można było opuścić budynek szkoły - orlik siłownia -1 

 Nic nie zmieniłoby 10 osób 

 1 osoba zmieniłaby wszystko 

Brak odpowiedzi - 4 
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Pytanie 18. Co w Twojej szkole jest wartościowe, godne kontynuacji? 

 Koła zainteresowań – 12 

 Koła przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - 4 

 Koło teatralne i przedstawienia teatralne – 12 

 Obiady, jedzenie – 7 

 Lekcje – 3 

 Zaplecze sportowe naszej szkoły, nacisk na sportowy rozwój uczniów – 8 

 Klub sokolik – 4 

 Zajęcia na ściance wspinaczkowej – 3 

 UKS – 3 

 Orlik – 4 

 Duża sala gimnastyczna - 3 

 Sekcja psich zaprzęgów – 1 

 Plac zabaw -1 

 Kawiarenka – 1 

 Wycieczki – 3 

 Zielona szkoła za granicą – 3 

 Imprezy szkolne – 4 

 Dni otwarte - 3 

 Dyskoteki -  8 

 Koncerty - 10 

 Promocja zdrowej żywności - 2 

 Konkursy i zawody -5 

 Szczęśliwy numerek -3 

 Mili nauczyciele (dobrze tłumaczą, zawsze można porozmawiać) -3 

 Dobra współpraca miedzy nauczycielami a uczniami -1 

 Pedagog szkolny – 1 

 Nauka patriotyzmu, uczenie tolerancji i szacunku – 1 

 Odp. – wszystko -2 

 Odp. – nic – 1 

Brak odpowiedzi – 6 
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Pytanie 19. Co Twoim zdaniem wyróżnia nas od innych szkół? 

 Hala sportowa, orlik, siłownia, ścinka wspinaczkowa, plac zabaw – 20 

 Rozwijająca się, dobrze wyposażona, z bogatym zapleczem sportowym – 10 

 Wysoki poziom sportowy, duże osiągnięcia w sporcie – 8 

 Dobrzy, mili, fajni nauczyciele, którzy umieją wytłumaczyć – 7 

 Wysoki poziom edukacyjny (jesteśmy najlepsi) - 5 

 Sposób uczenia – 1 

 Koło teatralne (możliwość występowania w CK) – 5 

 Klub sportowy „Sokolik” – 4 

 Wyjazdy, imprezy, dyskoteki – 3 

 Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania - 3 

 Zaangażowanie, kreatywność uczniów i nauczycieli – 2 

 Dobra współpraca pomiędzy rówieśnikami - 2 

 Fajni koledzy – 1 

 Kultura – 1 

 Patron – 2 

 Jest koło kościoła – 1 

 Jest fajnie – 1 

 Dużo możliwości – 1 

 Kawiarenka - 1 

 Pyszne obiady – 1 

 Nic – 6 

 Nie wiem – 3 

Brak odpowiedzi – 3 
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4. Anonimowa ankieta dla rodziców  
W ankiecie wzięło udział 136 rodziców. 

 

Pytanie ankietowe Tak 

 

Nie Brak odpowiedzi 

Inne odpowiedzi 
Propozycje zmian 

Ilość odpowiedzi Procent 

odpowiedzi 

Ilość 

odpowiedzi 

Procent 

odpowiedzi 

Ilość odpowiedzi Procent 

odpowiedzi 
 

1. Czy szkoła posiada wyraźnie określone i 

akceptowane przez rodziców cele oraz 

kierunki działania? 

122 

 

90% 9 7% 5 3%  

2. Czy powinna być utrzymany 

dotychczasowa  koncepcja funkcjonowania 

naszej szkoły? 

128 94% 3 2% 5 4%  

3. Czy podejmowane przez szkołę 

działania zawarte w Koncepcji Pracy 

Szkoły są Państwa zdaniem celowe 

i przynoszą oczekiwane efekty? 

119 88% 10 7% 7 5%  

4. Czy szkoła stwarza  Pani/Panu 

możliwość  zgłaszania pomysłów, 

propozycji działań, które dotyczą  rozwoju 

uczniów i szkoły? 

117 86% 14 10% 5 4%  

5. Czy w tym lub poprzednim roku 

szkolnym współuczestniczył/a Pan/i w 

podejmowaniu decyzji dotyczących życia 

szkoły? 

61 45% 73 54% 2 1%  

6. Czy szkoła w sposób partnerski 

współpracuje z rodzicami i zachęca ich do 

aktywnego udziału  w swojej działalności? 

 

121 89% 9 7% 6 4%  

7. Czy szkoła dba promocję i  

kształtowanie pozytywnego wizerunku w 

środowisku lokalnym? 

130 96% 4 3% 2 1%  

8. Czy szkoła zapewnia odpowiedni  132 97% 3 2% 1 1% Propozycje zmian: 
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poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz 

wykonywanych zadań 

organizacyjnych? (np. dyżury, plan 

lekcji, funkcjonowanie świetlicy, 

stołówki, itp.) 

-za dużo zadań do domu, 

-szkoła otwarta od 7.30 

-świetlica otwarta od 7.00 

-wyznaczyć dyżury przy szatni, 

-zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych 

klas, 

9.Czy działania podejmowane przez 

szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną 

placówki, rozwijają zainteresowania 

 i zdolności uczniów? 

125 92% 6 4% 5 4% Propozycje zmian: 

-dodatkowe koła zainteresowań w 

poszczególnych klasach np.: robotyka, 

szachy, 

10. Czy warunki lokalowe i 

wyposażenie szkoły są wystarczające, 

aby zapewnić odpowiednie 

funkcjonowanie szkoły? 

129 95% 7 5% 0 0% Propozycje zmian: 

-naprawa lampy w klasie, 

-zwiększenie ilości komputerów 

dostępnych po lekcjach, 

11. Czy działania podejmowane w 

szkole w zakresie bezpieczeństwa  

uczniów są wystarczające? 

115 85% 15 11% 6 4% Propozycje zmian: 

-zakaz wjazdu na teren szkoły (parking 

tylko dla pracowników), 

-zwiększyć bezpieczeństwo przy 

szatniach, 

-brak monitoringu w szatni, 

-zamykane indywidualne szafki w 

szatniach, 

-zabezpieczyć wejścia do szkoły przed 

obcymi, 

-zmniejszenie wymagań na lekcjach w-f 

12. Czy uczniowie wymagający opieki 

są objęci odpowiednimi, dostępnymi 

formami opieki? ( np. współpraca 

 z pedagogiem, wychowawcą, poradnią 

psychologiczną, itp.) 

123 90% 6 4% 7 6% Propozycje zmian: 

-lepsza praca wychowawcy z uczniem z 

problemami, 

13. Czy w szkole podejmuje się 

starania, by uczeń miał poczucie 

112 82% 13 10% 11 8% Propozycje zmian: 

-zmniejszyć liczebność klas, 
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sukcesu na miarę swoich możliwości? -umożliwić uczniowi przygotowującemu 

się do konkursów przesunięcie 

sprawdzianów i kartkówek na inny termin, 

14.Czy ma Pani/Pana poczucie, że w 

szkole dziecko traktowane jest 

indywidualnie? 

94 69% 29 21% 13 10% Propozycje zmian: 

-nie stosować odpowiedzialności 

zbiorowej za czyny jednostki, 

-organizacja zajęć indywidualnych z 

uczniami zdolnymi, 

15. Czy działania szkoły związane z 

kształtowaniem postaw patriotycznych i 

prospołecznych uczniów wpływają 

pozytywnie  na zachowania młodzieży? 

121 89% 4 3% 11 8% Propozycje zmian: 

-walczyć z wulgaryzmem uczniów, 

16. Czy działania szkoły związane z 

kształtowaniem postaw 

prozdrowotnych i proekologicznych 

wpływają pozytywnie na zachowania 

uczniów? 

124 91% 4 3% 8 6%  

17. Czy oferowane przez szkołę formy 

orientacji zawodowej są wystarczające? 

113 83% 9 7% 14 10% Propozycje zmian: 
-więcej wyjazdów w grupach z opiekunem 

na dni otwarte szkół, 

-zajęcia z doradztwa zawodowego, 
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18. Co zdaniem Pani/Pana jest w naszej szkole wartościowe, godne kontynuacji? 
 

 Akcje charytatywne takie jak biegi -7 

 koncerty charytatywne (poezji, walentynkowy) -10 

 wieczorek kolędowy -6,  wieczorki papieskie -3 

 dodatkowe zajęcia sportowe jak UKS Sokolik -16, zajęcia na ściance wspinaczkowej -8,  funkcjonowanie Orlika -2 

 kółka zainteresowań takie jak koło teatralne -25,  koła pozalekcyjne -9, rozwijanie zainteresowań uczniów -3 

 zabawy taneczne organizowane przez radę rodziców,-3 

 kształtowanie postaw patriotycznych,-5 

 współpraca z zuchami,-4 

 organizacja okolicznych akcji takich jak Dzień Marchewki,-5 

 zajęcia z p. pedagog,-4 

 praca p. logopedy z dziećmi,-2 

 propagowanie zdrowego trybu życia,-8 zdrowa żywność,-5 

 izba regionalna,-3, przywiązanie do tradycji,-1 

 organizacja festynów,-4 

 opieka na świetlicy szkolnej,-1 

 caritas,-2 

 przedstawienia nauczycieli,-1 

 plac zabaw,-2 

 współpraca szkoły z rodzicami,-1 

 zajęcia korekcyjne,-1 

 szkoła bardzo dobrze rozwinięta sportowo,-1 

 indywidualne podejście niektórych nauczycieli do uczniów,-1 

 poziom nauczania,-4 

 uśmiech,-1 

 wycieczki,-1 

 Dzień Babci, Dzień Matki,-1 

 różne konkursy,-1 

 dbałość szkoły o dobro uczniów,-1 

 wszystko,-1 

Brak odpowiedzi - 49 
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19. Co zdaniem Pani/ Pana wyróżnia nas od innych szkół? 
 

 Orlik,-15 

 sala gimnastyczna,-6 

 ścianka wspinaczkowa,-15 

 wysoki poziom nauczania,-12 

 zadbana i czysta szkoła,-12 

 duża aktywność sportowa, zawody i imprezy sportowe, działalność UKS Sokolik,-9 

 programy dotyczące zdrowego odżywiania,-2 

 funkcjonowanie świetlicy,-2 

 dbanie o dobro indywidualne dzieci,-5 

 dobry kontakt nauczyciela z dziećmi,-2 

 patriotyzm,-2 

 apele z różnych okazji,-1 

 koło teatralne, przedstawienia,-8 

 plac zabaw,-2 

 siłownia,-5 

 szkoła dobrze funkcjonuje,-2 

 dużo ciekawych zajęć dodatkowych,-4 

 różne wieczorki i inne kulturalne projekty,-8 

 piękne i przejrzyste klasy lekcyjne,-1 

 stołówka, smaczne obiady,-4 

 izba regionalna,-4 

 rozwój szkoły w ostatnich latach,-1 

 współpraca i zaangażowanie dzieci i rodziców,-3 

 życzliwa kadra pedagogiczna,-1 

 system pracy jednozmianowej,-1 

 nic,-1 

Brak odpowiedzi -77 
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20. Jak zdaniem Pani/Pana można ulepszyć,  wzbogacić Koncepcję Pracy Szkoły w przyszłości? 

 

 Współpraca nauczyciela z rodzicami,-1 

 wyciągać konsekwencję za złe zachowanie uczniów,-1 

 wprowadzić dzienniki elektroniczne, internetowy dzienniczek ucznia,-3 

 nie mam uwag,-2 

 mniej liczne klasy,-5 

 większa liczba zajęć dodatkowych, również dla dzieci młodszych (np.: muzycznych, tanecznych, wyrównawczych z języków obcych, również 

odpłatnych),-9 

 prowadzenie gazetki szkolnej,-1 

 większa liczba wycieczek,-1 

 wydłużyć pracę świetlicy,-1 

 zwiększyć indywidualny kontakt z rodzicami,-1 

 basen,-1 

 podczas lekcji więcej zadań praktycznych,-3 

 rozbudowa szkolnej strony internetowej,-1 

Brak odpowiedzi -102 
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IV. ANALIZA DANYCH – PYTANIA KLUCZOWE  
 

Czy szkoła ma opracowaną Koncepcję Pracy Szkoły? 

 Jakie podmioty uczestniczyły w opracowaniu koncepcji pracy szkoły? 
 

1. Arkusz analizy dokumentów  

Analiza dokumentów dotyczyła zebrania informacji na temat dokumentu „Koncepcja Pracy Szkoły”, sposobu jego przyjęcia przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Przeanalizowano dokumenty:  

- Księgę Protokołów Rady Pedagogicznej,  

- Księgę Protokołów Rady Rodziców,  

- dzienniki lekcyjne.  

 

Uzyskane informacje naniesiono na opracowany arkusz analizy dokumentów na podstawie którego stwierdzono że:  

  Szkoła posiada dokument „Koncepcja Pracy Szkoły”. Egzemplarz do wglądu znajduje się gabinecie dyrektora , w pokoju 

nauczycielskim i na stronie internetowej Szkoły. 

  Koncepcja została przyjęta i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną, o czym świadczy wpis w księdze protokołów Rady 

Pedagogicznej z dniaz24 października   2013r.  

  Koncepcja została przedstawiona Radzie Rodziców i zatwierdzona na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym 2013/14. 

  Rodzice zostali zapoznani z Koncepcją na spotkaniach z rodzicami, o czym świadczą wpisy w dziennikach lekcyjnych.  

  Treść Koncepcji Pracy Szkoły we fragmentach widnieje na stronie szkoły. 

 

 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że: 

 Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, 

 Powstała w oparciu o analizę mocnych i słabych stron szkoły, 

 Tworząc koncepcję wzięto pod uwagę wnioski, które zgłaszano w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, spotkań z Radą 

Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. 
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2. Ankieta 

 
 

 

 

Czy Koncepcja Pracy szkoły jest znana nauczycielom, uczniom i rodzicom, czy jest przez nich 

akceptowana? 
 

 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że: 

 

Zdaniem dyrekcji najważniejszymi elementami Koncepcji Pracy Szkoły, kluczowymi dla rozwoju szkoły są: 

- podnoszenie efektów kształcenia, 

- stwarzanie uczniom możliwości nabywania wiedzy i umiejętności ważnych w życiu dorosłym, 

- wykształcenie odpowiedzialnych i wartościowych ludzi, którzy będą działać na korzyść rozwoju kraju i narodu. 

 

 

TAK NIE BRAK 

76% 

10% 14% 

Czy uczestniczyła/ł  Pani/Pan  w procesie planowania  
 i modyfikowania Koncepcji Pracy Szkoły? 

 
NAUCZYCIELE 
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2. Ankiety 

      
 

 

 

 

TAK NIE BRAK 

97% 

0% 1% 

90% 

7% 3% 

81% 

19% 

Czy szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane 
przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele  

oraz kierunki działania? 

 

NAUCZYCIEL RODZICE UCZNIOWIE 

TAK NIE  BRAK 

94% 

2% 3% 

Czy powinna być utrzymany dotychczasowa  koncepcja 
funkcjonowania  naszej szkoły? 

RODZICE 

TAK NIE 

91% 

9% 

Czy wiesz jakich działań i  jakiego zachowania 
oczekują od Ciebie nauczyciele? 

UCZNIOWIE 
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 Czy Koncepcja Pracy Szkoły jest modyfikowana? 
 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że: 

 Koncepcja Pracy Szkoły to dokument otwarty,  modyfikuje się ją zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym, a 

także na wniosek nauczycieli. 

 Koncepcję analizuje się na początku roku szkolnego oraz na zakończenie roku szkolnego. 

 Informacje na temat potrzeb modyfikacji Koncepcji Pracy Szkoły zbiera się poprzez: rozmowy z nauczycielami, 

wychowawcami, przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

2.Ankieta 

 
TAK NIE 

97% 

3% 

Czy plany pracy szkoły poddaje się w szkole analizie, ewaluacji  
i  w miarę potrzeb modyfikacji? 

 

nauczyciele 
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 Czy rodzice i  uczniowie  uczestniczą w planowaniu (modyfikowaniu)  i realizacji koncepcji?  
 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że: 
 

 W tym lub poprzednim roku szkolnym rodzice inicjowali lub zgłaszali propozycje i podejmowali działania:  

- wzbogacenie zaplecza szkoły- ścianka wspinaczkowa, szatnia dla dzieci z klas 1-2 SP 

- pozyskiwanie środków finansowych - organizacja zabaw, kolędowanie. 
 

 Koncepcja Pracy Szkoły jest przedstawiana na godzinach wychowawczych, uczniowie mogą proponować zmiany poprzez 

swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. 
 

2. Wywiad zbiorowy z przedstawicielami Rady Rodziców 

Na podstawie wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców ustalono, że: 
 

 Rada Rodziców uczestniczy w procesie planowania i modyfikowania Koncepcji Pracy Szkoły, składając propozycje imprez 

oraz dofinansowania remontów i rozbudowy placówki. 
 

 W tym lub poprzednim roku szkolnym Rada Rodziców zgłaszała lub inicjowała propozycje działań:  

- wprowadzenie dzienników elektronicznych, 

- ulepszenie szatni dla uczniów, 

- wyposażenie sali gimnastycznej w ściankę wspinaczkową, 

- nagłośnienie oraz maty ochronne na podłogę w sali gimnastycznej, 

- poczęstunki dla dzieci w czasie imprez szkolnych, 

- fundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego, 

Nie wszystkie propozycje doszły do skutku. 
 

 Rodzice angażują się w działania, w zależności od potrzeb - zawsze znajdują się chętni.  
 

 Rodzice aktywnie uczestniczą w ustalaniu najważniejszych dla szkoły kwestii poprzez: 

- wspólne ustalanie akcji do przeprowadzenia,  

- udział przedstawiciela Rady Rodziców w zespole ds. promocji zdrowej żywności. 
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3. Ankiety  

 

  

     

 

TAK NIE  BRAK 

69% 

14% 17% 

Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym  rodzice 
zgłaszali propozycje działań,  które dotyczyły rozwoju 

uczniów i szkoły? 

 
nauczyciele 

TAK NIE  BRAK 

86% 

10% 4% 

Czy szkoła stwarza  Pani/Panu możliwość  zgłaszania 
pomysłów, propozycji działań, które dotyczą  rozwoju 

uczniów i szkoły? 

 
RODZICE 

TAK NIE  BRAK 

45% 
54% 

1% 

Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym 
współuczestniczył/a Pan/i w podejmowaniu decyzji 

dotyczących życia szkoły? 

 
RODZICE 
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TAK NIE  BRAK 

83% 

16% 

1% 

80% 

20% 

Czy uczniowie uczestniczą w planowaniu pracy i działań 
w klasie, szkole, mogą zgłaszać własne pomysły? 

 

UCZNIOWIE G UCZNIOWIE SP 

TAK NIE  

83% 

17% 

96% 

4% 

Czy Dyrekcja szkoły i nauczyciele współpracują  
z uczniami  przy planowaniu  i realizacji zadań ? 

 

UCZNIOWIE G UCZNIOWIE SP 
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Czy Koncepcja Pracy Szkoły spełnia oczekiwania środowiska lokalnego? 
 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że: 

 W bieżącym lub poprzednim roku szkolnym szkoła prowadziła liczne działania w celu zaspokojenia potrzeb środowiska 

lokalnego, należą do nich: wieczory papieski i kolędowy, spektakle teatralne, imprezy sportowe, festyn. 
 

2. Wywiad zbiorowy z przedstawicielami Rady Rodziców 

Na podstawie wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców ustalono, że: 

 Szkoła, w miarę swoich możliwości, spełnia potrzeby środowiska lokalnego. 

 Wśród działań podejmowanych przez szkołę dla środowiska lokalnego wymieniono: akcję ,,Szlachetna Paczka”, koncert 

charytatywny, wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie Orlika i placu zabaw, wydarzenia kulturalne np. wieczorki, 

Jasełka.  

 

3. Ankiety 

      
 

 

TAK NIE  BRAK 

100% 

0% 

96% 

3% 1% 

84% 

16% 

Czy szkoła dba o promocje i kształtowanie 
pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym? 

NAUCZYCIELE  RODZICE UCZNIOWIE G 

TAK NIE 

87% 

13% 

Szkoła organizuje wiele ciekawych uroczystości  
i imprez 

UCZNIOWIE SP 
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Czy Koncepcja Pracy Szkoły odzwierciedla potrzeby rozwojowe uczniów? 

Czy Koncepcja Pracy Szkoły jest ukierunkowana na  indywidualny rozwój ucznia? 

Czy szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną Koncepcją Pracy?  
 

 

WARUNKI LOKALOWE, WYPOSAŻENIE 
 

     
 

 

 

 

 

 

TAK NIE 

97% 

3% 

95% 

5% 

91% 

9% 

Czy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły są 
wystarczające, aby zapewnić odpowiednie 

funkcjonowanie szkoły? 

NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE G 

TAK NIE 

97% 

3% 

Szkoła posiada sale i wyposażenie zapewniające 
odpowiednie warunki do nauki. 

UCZNIOWIE SP 
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BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU 
 

        
 
 

        
 

 

 

TAK NIE BRAK 

72% 

25% 
3% 

Czy jesteś zadowolony/a ze szkoły, do której 
uczęszczasz? 

 

UCZNIOWIE G 

POZIOM 
1 

2 3 4 5 6 

0% 1% 
11% 

24% 

48% 

24% 

Czy jesteś zadowolony/a ze szkoły, do której 
uczęszczasz? 

 

UCZNIOWIE SP 

TAK NIE 

86% 

14% 

Czy w szkole istnieje pozytywny klimat sprzyjający 
współpracy  uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników 

administracji? 

NAUCZYCIELE 

TAK NIE 

75% 

25% 

W szkole jest miła atmosfera i lubię tu przychodzić. 

UCZNIOWIE SP 
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

        
 

 

 

 

 

  

 

TAK NIE BRAK 

90% 

7% 
3% 

85% 

11% 

4% 

81% 

19% 

Czy działania podejmowane w szkole w zakresie 
bezpieczeństwa  uczniów są wystarczające? 

NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE G 

TAK NIE 

85% 

15% 

W szkole czuję się bezpiecznie. 

UCZNIOWIE SP 
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW 
 

         
 

 

     

TAK NIE BRAK 

88% 

11% 
1% 

Czy szkoła prowadzi działania w celu 
kształtowania właściwej postawy 

(patriotycznej, ekologicznej, 
prozdrowotnej, prospołecznej) 

uczniów? 

UCZNIOWIE G 

TAK 

100% 

Szkoła uczy patriotyzmu 
 i właściwych postaw. 

UCZNIOWIE SP 

TAK NIE 

96% 

4% 

Szkoła promuje zdrowy styl życia, 
prowadzi działania proekologiczne  

i przeciwdziała nałogom. 

UCZNIOWIE SP 

TAK NIE BRAK 

97% 

0% 3% 

89% 

3% 8% 

Czy działania szkoły związane z kształtowaniem postaw 
patriotycznych i prospołecznych uczniów wpływają 

pozytywnie  na zachowania młodzieży? 

NAUCZYCIELE RODZICE 

TAK NIE BRAK 

93% 

7% 

91% 

3% 6% 

Czy działania szkoły związane z kształtowaniem postaw 
prozdrowotnych i proekologicznych wpływają pozytywnie 

na zachowania uczniów. 

NAUCZYCIEL  RODZICE 
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POMOC I WSPARCIE 
 

        
 

 

 

 
 

 

 

 

 

TAK NIE BRAK 

97% 

3% 

90% 

4% 6% 

83% 

17% 

Czy uczniowie wymagający opieki są objęci 
odpowiednimi, dostępnymi formami opieki? 

NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE G 

TAK NIE 

92% 

8% 

Szkoła pomaga uczniom, gdy tej pomocy potrzebują. 

UCZNIOWIE SP 
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NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZNIÓW 
 

 
 

         

 

TAK NIE BRAK 

97% 

3% 

97% 

2% 1% 

 Czy szkoła zapewnia odpowiedni  poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych? 

NAUCZYCIELE RODZICE 

TAK NIE 

77% 

23% 

 Czy szkoła zaspokaja Twoje potrzeby 

edukacyjne i odpowiednio 
przygotowuje do egzaminu 

gimnazjalnego? 

UCZNIOWIE G 

TAK NIE 

97% 

3% 

Szkoła troszczy się o mój rozwój 
intelektualny i odpowiedni poziom 

edukacji. 

UCZNIOWIE SP 

TAK NIE 

84% 

16% 

 Szkoła odpowiednio przygotowuje 
mnie do egzaminu wewnętrznego. 

UCZNIOWIE SP 
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ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ 
 

        
    

 

 

 

TAK NIE INNE 

94% 

3% 3% 

Czy w szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania 
uczniów, rodziców i nauczycieli? 

NAUCZYCIELE 

TAK NIE BRAK 

88% 

7% 5% 

Czy podejmowane przez szkołe działania zawarte w 
Koncepcji Pracy Szkoły są Państwa zdaniem celowe 

i przynoszą oczekiwane efekty?   
RODZICE 
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INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA 
 

        
 

         
 

 

 

TAK NIE 

97% 

3% 

Czy w szkole podejmuje się starania, by uczeń traktowany 
był indywidualnie  i  miał poczucie sukcesu na miarę 

swoich możliwości? 

NAUCZYCIELE 

TAK NIE BRAK 

82% 

10% 8% 

74% 

25% 

1% 

Czy w szkole podejmuje się starania, by uczeń miał 
poczucie sukcesu na miarę swoich możliwości? 

RODZICE  UCZNIOWIE G 

TAK NIE BRAK 

69% 

21% 
10% 

Czy ma Pani/Pana poczucie, że w szkole dziecko 
traktowane jest indywidualnie? 

 
RODZICE 

TAK NIE 

33% 

67% 

Czy masz poczucie, że w szkole jesteś 
traktowany/traktowana indywidualnie? 

 UCZNIOWIE G 
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ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I AKTYWNOŚCI, OFERTA EDUKACYJNA 
 

 

 

 

          

TAK NIE BRAK 

97% 

3% 

92% 

4% 4% 

Czy działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę edukacyjną 
placówki, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów? 

 

NAUCZYCIELE RODZICE 

TAK NIE 

81% 

19% 

Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań. 

UCZNIOWIE SP 

TAK NIE BRAK 

85% 

12% 

3% 

Szkoła rozwija moje zainteresowania i uzdolnienia. 

UCZNIOWIE SP 
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TAK NIE BRAK 

75% 

24% 

1% 

Czy szkoła stwarza Ci możliwości rozwijania 
zainteresowań poprzez koła, zajęcia 

pozalekcyjne itp.? 

UCZNIOWIE G 

TAK NIE  BRAK 

80% 

20% 

87% 

12% 

1% 

Czy Dyrekcja i nauczyciele zachęcają  
i motywują uczniów do działania 

 i aktywności? 

UCZNIOWIE G UCZNIOWIE SP 
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AKTYWNE UCZESTNICTWO RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY 

 

      
 

 

 

TAK NIE  BRAK 

89% 

7% 
4% 

Czy szkoła w sposób partnerski współpracuje z 
rodzicami i zachęca ich do aktywnego udziału  w 

swojej działalności?  

RODZICE 

TAK NIE 

90% 

10% 

Czy Pani/Pana zdaniem integracja szkoły ze 
środowiskiem rodzinnym uczniów jest wystarczająca? 

NAUCZYCIELE 
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ORIENTACJA ZAWODOWA 

 

 

 

 

 

 

TAK NIE BRAK 

83% 

7% 
10% 

83% 

7% 
10% 

70% 

30% 

Czy oferowane przez szkołę formy orientacji zawodowej są wystarczające? 

NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE G 
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Co możemy uznać za sukces z realizowanej dotychczas Koncepcji Pracy naszej szkoły? 
 

1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że zdaniem Dyrekcji tym, co wyróżnia nas od innych szkół są: 

 działalność na rzecz środowiska lokalnego: 

- organizowanie spotkań dla mieszkańców wsi (wieczór kolędowy, papieski, festyny), 

- współpraca z parafią, 

- współpraca z OSP, 

 działalność Zespołu Teatralnego ,,Na przekór”, 

 działalność sportowa – UKS. 

 

2. Wywiad zbiorowy z przedstawicielami Rady Rodziców 

Na podstawie wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców ustalono, że zdaniem przedstawicieli Rady Rodziców tym co 

wyróżnia nas od innych szkół są: 

 utalentowana grupa teatralna, 

 sukcesy sportowe, 

 wysokie wymagania wobec uczniów, z niektórych przedmiotów, 

 Orlik. 

 

3. Ankiety 

Na podstawie analizy ankiet (pytania otwarte 18,19,3) dla nauczycieli, rodziców i uczniów stwierdzono, że tym co wyróżnia naszą 

szkołę od innych szkół, jako wartościowe i godne kontynuacji jest: 

 bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, poziom oferty sportowej, sukcesy sportowe, 

 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - zwłaszcza zespół teatralny i zajęcia w izbie regionalnej oraz przygotowujące do 

egzaminów i sprawdzianów, a także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (wyrównawcze, z pedagogiem, 

logopedą), 

 spostrzeganie szkoły jako centrum życia kulturalnego: 

- szkolne akcje, imprezy i uroczystości okolicznościowe, 



46 
 

- imprezy dla środowiska lokalnego, integrujące społeczność szkolną z mieszkańcami, 

- szeroka współpraca i zaangażowanie w przygotowanie imprez i uroczystości ze strony nauczycieli, uczniowi rodziców, 

- współpraca z parafią, OSP, Biblioteką Publiczną, samorządem lokalnym, 

- udostępnianie budynku szkoły zuchom, rodzicom, parafii, 

 zaangażowanie, kreatywność, potencjał nauczycieli, uczniów i rodziców, dobra współpraca, przyjazna atmosfera, 

 wysoki poziom nauczania, na który zwracali uwagę ankietowani rodzice i uczniowie gimnazjum, 

 pobudzanie prospołecznych i patriotycznych postaw uczniów, promocja zdrowego stylu życia, 

 część ankietowanych zwracała uwagę na pracę świetlicy i stołówki szkolnej, a uczniowie również na pracę sklepiku  

i kawiarenki, 

 uczniowie SP docenili też nową szatnię dla młodszych dzieci. 
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 Czy aktualna koncepcja pracy szkoły wymaga modyfikacji, aktualizacji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 

 
1. Wywiad z Dyrekcją Szkoły 

Na podstawie wywiadu z Dyrekcją Szkoły ustalono, że zdaniem Dyrekcji Koncepcję Pracy Szkoły można ulepszyć, wzbogacić 

poprzez: 

 położenie nacisku na integrowanie społeczności szkolnej, 

 lepsze przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie, 

 kładzenie nacisku na profilaktykę właściwych zachowań i właściwego odżywiania. 

 

2. Wywiad zbiorowy z przedstawicielami Rady Rodziców 

Na podstawie wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców ustalono, że zdaniem przedstawicieli Rady Rodziców Koncepcję 

Pracy Szkoły można ulepszyć, wzbogacić poprzez: 

 wprowadzenie dzienników elektronicznych, 

 klasy gimnazjalne o profilach: sportowym, teatralnym, językowym, artystycznym - plastycznym, muzycznym, 

 zwiększenie kontroli bezpieczeństwa - pilnowanie szatni oraz wyjść uczniów poza teren szkoły np. na przerwach. 
 

3. Ankiety 

Na podstawie analizy ankiet (pytania otwarte 17, 4 uczniowie, zamknięte oraz 20 nauczyciele i rodzice) ustalono, że w 

odpowiedzi na pytania, co należy w szkole zmienić, w jaki sposób można ulepszyć, wzbogacić Koncepcję Pracy Szkoły 

ankietowani zwracali uwagę na: 
 

 w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia: 

- unowocześnienie pracowni informatycznej, Wi-Fi w szkole, więcej komputerów z dostępem do Internetu, więcej tablic 

interaktywnych,  wyposażenie w tablety, dostępność do komputerów po zajęciach lekcyjnych, monitoring, 

- wzbogacenie pracowni przedmiotowych, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, 

- poprawę wyposażenia: ławki, krzesła, lampy, drzwi w szatni, szafki w szatni, toalety, lustra, papier toaletowy, 
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 w zakresie bezpieczeństwa: 

- potrzebę monitoringu w szatni, dyżury przy szatni 

- zabezpieczenie wejść do szkoły przed obcymi, 

- samochody wjeżdżające na parking szkolny, co powoduje zagrożenie dla uczniów, 

- zwiększenie bezpieczeństwa na świetlicy i na przerwach, 

- pojawiającą się agresję wśród młodszych dzieci, 
 

 w zakresie relacji i pozytywnego klimatu: 

- poprawę przepływu informacji miedzy szkołą a rodzicami, 

- zwiększenie indywidualnych kontaktów miedzy nauczycielami i rodzicami, 

- poprawę atmosfery i relacji personalnych między nauczycielami, 

- zwracanie uwagi na potrzeby i docenianie nauczycieli, 

 

 w zakresie pomocy i opieki nad uczniami: 

 - zwiększenie ilości lekcji  i zajęć wychowawczych, zajęć z pedagogiem i objęcie systematycznymi zajęciami dzieci już od 

przedszkola, 

- psycholog, który byłby wsparciem dla uczniów i nauczycieli, 

- zajęcia coachingowe dla młodzieży gimnazjum, 

- warsztaty dla rodziców, 

 

 w zakresie dydaktyki: 

- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych o zajęcia artystyczne - plastyczne, muzyczne, fotograficzne, taneczne, turystyczne,    

szachy, robotyka, basen (nawet odpłatnie) 

- więcej pracy grupowej na lekcjach i zadań praktycznych, przygotowujących do życia, 

- potrzebę przeanalizowania ilości zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów, na co zwracali uwagę uczniowie i rodzice,  

 

 w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania: 

- potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia słabego i zdolnego, 

- nie stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, 
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- lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, otwartość, poświęcanie uwagi, zwracanie uwagi na problem ucznia, 
 

 w zakresie orientacji zawodowej: 

- wyjazdy na dni otwarte szkół zorganizowane z opiekunami, 

- wyjazdy do zakładów pracy, 

- organizowanie Dni Kariery Zawodowej, 

- zwiększenie czasu poświęconego zagadnieniom orientacji zawodowej na lekcjach wychowawczych, 

- zajęcia z doradztwa zawodowego, 
 

 w zakresie organizacji pracy szkoły: 

- rodzice postulowali o wydłużenie czasu pracy świetlicy(od 7
00) 

, 

- uczniowie proponowali wydłużenie przerwy obiadowej i krótkich przerw oraz zwiększenie oferty sklepiku szkolnego  

o przybory szkolne (zeszyty, długopisy), 
 

 wśród propozycji nauczycieli dotyczących wzbogacenia Koncepcji Pracy Szkoły, znalazły się również: 

- nawiązanie współpracy z innymi szkołami w ramach wymiany pomysłów, 

- nawiązanie współpracy z uczelniami w ramach wzbogacania wiedzy i warsztatu pracy nauczycieli i uczniów, 

  - poszerzanie współpracy z instytucjami i placówkami wspierającymi i inspirującymi pracę szkoły oraz środowiskiem       

lokalnym, 

- systematyczne spotkania z policją i lekarzem - prewencja zagrożeń, opieka zdrowotna,  

- wzbogacenie ofert imprez szkolnych o zaproponowane przez uczniów i więcej inicjatyw uczniowskich. 
 

Należy zaznaczyć, że propozycje zmian  dotyczących poszczególnych badany obszarów przedstawiło jedynie 

 3 - 14% nauczycieli  

 3 - 21% rodziców 

 Wśród uczniów  SP     2 nie podało odpowiedzi - 2,5%    4 nic nie chce zmienić - 5% 

                Gimnazjum   4 nie podało odpowiedzi - 6%      10 nic nie chce zmienić - 14% 

 

 

Również na pytanie o ulepszenie Koncepcji Pracy Szkoły żadnych propozycji nie podało: 

102 rodziców  - 75%         14 nauczycieli - 48% 
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V. PODSUMOWANIE  

 
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwoliło odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania kluczowe, w oparciu 

 o ustalone wcześnie kryteria ewaluacji. W rezultacie wyłonił się pozytywny obraz funkcjonowania placówki w zakresie badanego 

wymagania – „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną  na rozwój uczniów”.  Należy zaznaczyć, że 

przeprowadzone badania ankietowe nie dają pełnego, miarodajnego obrazu, ponieważ część pytań została przez ankietowanych 

pominięta, pojawiły się odpowiedzi nie związane z pytaniem, ogólnikowe, niedojrzałe (zwłaszcza uczniów Gimnazjum). 

Na podstawie ankiet i analizowanej dokumentacji możemy stwierdzić, że istnieje wiele obszarów i działań, które wyróżniają 

naszą szkołę i są godne kontynuacji. Koncepcja Pracy Szkoły  jest akceptowana przez zdecydowaną większość badanych, którzy 

nie widzą potrzeby uwzględniania innych działań i jej zmiany. Ewaluacja dała jednak pewne wskazania, nowe pomysły i 

propozycje, które pomogą w wzbogaceniu, polepszeniu Koncepcji Pracy Szkoły. 

Jednocześnie jednak należy zwrócić  uwagę na pojedyncze głosy krytyki i negatywne oceny pewnych obszarów, które 

pojawiły się w badaniu (atmosfera i relacje interpersonalne w szkole oraz indywidualne podejście do ucznia).  

 Wskazanie tych problemowych obszarów, daje szanse uwzględnienia ich w Koncepcji, lepszego zdiagnozowania i podjęcia 

działań, w celu poprawy  istniejącego stanu.  
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VI. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

WNIOSKI REKOMENDACJE 
 

Szkoła posiada Koncepcję  Pracy opracowaną zgodnie  

z istniejącymi procedurami i obowiązującym prawem 

oświatowym. 

 

 

 

 

W tworzeniu Koncepcji brali udział członkowie Rady 

Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców  oraz 

Samorząd Uczniowski. 

 

 

Należy dbać, aby wszyscy  nauczyciele  byli zaangażowani  

przy jej tworzeniu,  analizie i modyfikacji. 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły jest znana przeważającej 

większości nauczycieli, rodziców i uczniów i jest przez nich 

akceptowana. 
 

 

Należy dbać, aby Koncepcja Pracy Szkoły była powszechnie 

znana. 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły jest dokumentem otwartym, jest 

na bieżąco modyfikowana.  

 

 

Zaangażować wszystkich nauczycieli w świadomą analizę  

i modyfikację Koncepcji Pracy Szkoły. 

 

 

Znaczna część uczniów i rodziców aktywnie uczestniczy w 

planowaniu (modyfikowaniu) i realizacji Koncepcji,  

a szkoła stwarza im możliwość zgłaszania inicjatyw.  

 

 

Należy podjąć działania w zakresie zwiększenia zaangażowania 

rodziców  i uczniów w organizacje działań szkoły zwłaszcza  w 

zakresie pomysłów i inicjatyw, tak, by czuli się w pełni 

współgospodarzami szkoły. 
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Koncepcja Pracy Szkoły spełnia oczekiwania środowiska 

lokalnego. 

 

 

Zdiagnozować pomysły, propozycje nauczycieli, rodziców  

i uczniów w celu poszerzenia działań szkoły na płaszczyźnie 

środowiska lokalnego (najlepiej przed opracowania Planu Pracy 

Szkoły na kolejny rok szkolny). 

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły generalnie odzwierciedla potrzeby 

rozwojowe uczniów: 

 

- warunki lokalowe i wyposażenie jest wystarczające, aby 

zapewnić funkcjonowanie szkoły 

 

 

 

 - atmosfera i klimat są pozytywne (wg większości uczniów  

i nauczycieli) 

 

 

- zdecydowana większość ankietowanych uważa szkołę za 

środowisko bezpieczne 

 

- działania podejmowane przez szkołę w zakresie kształtowania 

właściwych postaw są prowadzone i wpływają pozytywnie na 

zachowanie młodzieży 

 

- szkoła zapewnia uczniom odpowiednią pomoc  

i wsparcie 

 

 

 

 

 

 - potrzeba modernizacji zaplecza informatycznego i pracowni 

przedmiotów ścisłych  

- poprawę wyposażenia klas lekcyjnych w nowocześniejszy 

sprzęt (stoliki, ławki) 

 

- położenie nacisku na integrowanie społeczności szkolnej, 

ustalenie przyczyn niskiej oceny relacji personalnych części 

uczniów (25%) i nauczycieli (14%) 

 

- podjęcie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa 

(analiza proponowanych w ankietach rozwiązań) 

 

- utrzymywanie dotychczasowych działań w tym zakresie 

 

 

 

- dokładniej zdiagnozować potrzebę wsparcia i pomocy w 

grupie uczniów, którzy nie odczuwają tej opieki 

 



53 
 

 

Koncepcja Pracy szkoły jest ukierunkowana na 

indywidualny rozwój ucznia: 

 

- szkoła zapewnia odpowiedni poziom pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, potrzeby i oczekiwania uczniów 

i rodziców są analizowane 

 

- szkoła podejmuje starania, by uczeń był traktowany 

indywidualnie, osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości, co 

jest dostrzegane przez większość nauczycieli i rodziców 

 

- szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych- 

działania podejmowane przez szkołę wzbogacają ofertę 

edukacyjną, rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów  

 

 - szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami 

 

 

 

- działania podejmowane przez szkołę w zakresie orientacji 

zawodowej są wystarczające 

 

 

 

 

 

 

- utrzymywanie dotychczasowych działań w tym zakresie 

 

 

 

- bardziej szczegółowa diagnoza przyczyn poczucia braku 

indywidualnego podejścia do ucznia (67%uczniów Gimnazjum) 

 

 

- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych o koła  

o charakterze artystycznym 

 

 

 - organizowanie warsztatów dla rodziców, poprawa przepływu 

informacji, rozbudowa strony internetowej szkoły 

 

 

- poszerzenia działań w tym zakresie o propozycje 

przedstawione w ankietach 

 

 

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną 

Koncepcją Pracy. 

 

 

 

Analiza obszarów koncepcji, w których wyniki ewaluacji nie są 

zadawalające. 
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Realizacja Koncepcji Pracy Szkoły przynosi zauważalne 

pozytywne efekty a za jej sukces uznać można: 

bogate zaplecze  i ofertę sportową, 

spostrzeganie szkoły jako centrum życia kulturalnego, 

wysoki poziom dydaktyczny szkoły i ofertę edukacyjną. 

 

 

 

Utrzymywanie dotychczasowych działań w tym zakresie. 

 

 

Według zdecydowanej większości ankietowanych aktualna 

Koncepcja Pracy Szkoły jest akceptowana i nie widzą oni 

potrzeby wprowadzania większych zmian. 

 

Utrzymanie dotychczasową Koncepcję Pracy Szkoły. 

Zmodyfikowanie lub poszerzenie jej elementów 

o propozycje wynikające z ewaluacji. 

 

 

 

 


