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I. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: 

 wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

 wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji; 

 dostosowaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów; 

 motywowaniu ucznia do samorozwoju. 

II. Przedmiot ewaluacji 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

III. Pytania kluczowe: 

1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? 

2. Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości? 

3. Czy szkoła organizuje warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? 

4. Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla dzieci z trudnościami w nauce? 

5. Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 

6. Czy w szkole są prowadzone profilaktyczne działania antydyskryminacyjne? 

7. Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną 

sytuacją rodzinną? 

8. Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb uczniów? 

IV. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 

1. Wybór grupy badawczej- nauczyciele szkoły podstawowej, uczniowie klas IV, Va, Vb, 

VIa, VIb, rodzice Ia, IIa, IIIa, IV, Va, VIa 

2. Opis metod i narzędzi badawczych 

a) Ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów; 

b) Wywiad z dyrektorem szkoły, pedagogiem 

c) Analiza dokumentów 

V. Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej 

 

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW 

Badaniem objęto 87 uczniów klas 4,5a, 5b, 6a, 6b. Ankieta była anonimowa i składała się z 9 

pytań. Odpowiedzi uczniów przedstawiają się następująco: 

Pytanie 1: Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? 

86% uczniów wypowiedziało się że uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych a tylko 14% nie 

uczestniczy. 
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Pytanie 2: Czy w szkole możesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych na 

których chcesz być? 

58% i 32% uczniów odpowiedziało że raczej tak lub tak może uczestniczyć we wszystkich 

zajęciach pozalekcyjnych, tylko 10% uczniów wypowiedziało się negatywnie 

 

Pytanie 3: W jakich zajęciach organizowanych w szkole uczestniczysz? 

Uczniowie mają wiedzę na temat różnych rodzajów zajęć organizowanych w szkole i biorą w 

nich udział. Rozbudowana oferta zajęć daje naszym uczniom możliwości wyboru tych 

optymalnych, zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Uczniowie mają szansę 

odkrywać swoją indywidualność i osobisty potencjał. 
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Dodatkowo uczniowie wymienili następujące zajęcia: z religii, koło ortograficzne, plastyki, 

ogrodnicze, harcerstwo, cheerleaderki 

Pytanie 4: Czy ilość zajęć jest wystarczająca? 

76% uczniów odpowiedziało pozytywnie tylko 21% uczniów uważa że ilość zajęć jest 

niewystarczająca dodatkowo uczniowie chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach jak: 

pływanie, zajęcia techniczne, kulinarne, gimnastyczne, muzyczne, elektroniczne,  korekcyjne 

 

Pytanie 5 Czy w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które pomagają Ci w nauce i mają wpływ na 

Twoje wyniki? 

92% uczniów wypowiedziało się że zajęcia pozalekcyjne pomagają im w nauce a 8% uważa że 

raczej nie lub w ogóle nie pomagają im w nauce. 

Większość uczniów uważa że zajęcia pozalekcyjne poszerzają ich wiedzę lub pomagają 

nadrobić zaległości. 
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Pytanie 6: Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce? 

38% ankietowanych uczniów potwierdza, że otrzymuje pomoc ze strony nauczycieli w 

pokonywaniu trudności w nauce. Odpowiedź raczej tak wybrało 52% uczniów badanych. 

Warto również zaznaczyć, że wśród badanych były osoby (4%) które raczej nie otrzymały 

potrzebnej pomocy a 6% w ogóle jej nie uzyskało. Większość uczniów otrzymuje od 

nauczycieli pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 

  

Pytanie 7: Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań? 

37% ankietowanych uczniów potwierdza, że nauczyciele pomagają w rozwijaniu uzdolnień i 

zainteresowań. Odpowiedź raczej tak wybrało 40% uczniów badanych. Wśród badanych były 

osoby (12%), które uznały, iż nauczyciele raczej nie są pomocni w tym rozwoju a 11% w ogóle 

takiego wsparcia nie otrzymuje. Te ostatnie rezultaty skłaniają do głębszego przyjrzenia się 

problemowi. 

Większość uczniów otrzymuje od nauczycieli pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań 
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Pytanie 8: Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 

Tylko 22% ankietowanych uczniów osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Większość 

uczniów uzupełniających ankietę wybrało w tym pytaniu odpowiedź raczej tak(55%). 

Natomiast 18% badanych uznało, że raczej nie odnosi tego typu sukcesów a 5% -nie ma ich w 

ogóle. 

Większość uczniów uważa, że odnosi sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości 

 

Pytanie 9: Jakie działania podejmowane są w szkole w celu zapobiegania zjawisku 

dyskryminacji? 

Uczniowie mają dużą wiedzę na temat prowadzonych w szkole działań 

antydyskryminacyjnych. Uczniowie wykazali że tematyka dyskryminacyjna podejmowana jest 

na apelach (71%) następnie na godzinach wychowawczych (69%), na lekcjach religii(40%), 

spotkaniach z pedagogiem (48%), spotkaniach z policjantem (34%), lekcje języka polskiego 

(34%), gazetki (31%), konkursy (31%), spektakle profilaktyczne (13%) 

Uczniowie wiedzą, jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi szkoła oraz kształtują 

postawy mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. 
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ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 
 

Badaniem objęto grupę 92 rodziców uczniów klas: Ia, IIa, IIIa, IV, Va i  VIa. 
Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie od rodziców informacji na temat 
uwzględnienia przez szkołę indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz wspomagania 
ich rozwoju. 
 
1.Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne ? 
-Tak : 96% 
-Nie : 1% 
-Nie wiem : 3%                                           
  
2. Jak często nauczyciele rozmawiają z Państwem o potrzebach i możliwościach dzieci ? 
-Kilka razy w roku: 80%                  
 -Jeden raz w roku: 10% 
- Nigdy : 10% 
  
3. Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem mającym trudności w nauce? 
-Bieżąca praca na lekcji: 55% 
-Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze:78% 
-Zajęcia z logopedą: 63% 
-Zajęcia z pedagogiem: 45% 
-Zajęcia z psychologiem: 10% 
-Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: 45% 
-Zajęcia rewalidacyjne:10% 
-Zajęcia indywidualne: 8% 
-Inne: pomoc ucznia zdolnego uczniowi słabszemu 
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4. Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem zdolnym? 
- Bieżąca praca na lekcji: 52% 
-Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: 57% 
-Przygotowanie do zawodów sportowych: 51% 
-Przygotowanie do konkursów: 66% 
-Inne: brak odpowiedzi 
 5. Czy w szkole prowadzone są profilaktyczne działania antydyskryminacyjne? 
-Tak: 17%                                                       
-Nie: 14%                            
- Nie wiem: 69% 
 6. Czy szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzicom z trudną sytuacją rodzinną? 
-Tak:16%                                                     
- Nie: 3%                              
-Nie wiem: 81% 
-Jakie to są  działania: dofinansowanie obiadów, wycieczek, ubezpieczenia,  pomoc 
psychologiczna i pedagogiczna, współpraca i kontakty z instytucjami np. MOPS 
 7. Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w celu wspierania rozwoju uczniów? 
-Centrum Kultury, Sportu i Turystyki :67%      
-Biblioteka Publiczna:75%                 
-MOPS:17%                                          
-UKS Sokolik Przytkowice: 75%             
-Inne szkoły, przedszkola:8% 
-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna: 40% 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej:2% 
-Sowiarnia Wadowice: 26% 
 -Urząd Miasta: 16% 
-Inne: OSP Przytkowice 2% 
 8.Czy szkoła wspomaga rozwój Państwa dziecka ? 
-Tak :37%                      
-Raczej tak: 50%                 
-Nie: 1%                 
-Raczej nie: 5%                    
- Nie wiem: 8% 
 
Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że prawie wszyscy ankietowani rodzice 
wiedzą o organizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych oraz stwierdzili, że rozmawiają 
kilka razy w roku z nauczycielami o potrzebach i możliwościach swoich dzieci. Szkoła stosuje 
różne formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Stwarza możliwości rozwijania 
zainteresowań. W celu wspierania rozwoju uczniów szkoła współpracuje z instytucjami na 
terenie gminy oraz powiatu. Ankietowani rodzice stwierdzili, że szkoła wspiera rozwój dzieci. 
 
 

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

W ankiecie wzięło udział 20 nauczycieli. Ankieta była anonimowa i składała się z 6 pytań. 

Jej celem było zebranie opinii i spostrzeżeń na temat wspomagania rozwoju uczniów z 

uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
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Pytanie nr 1: 

 

 

 

 

 

Na pytanie w jaki sposób indywidualizuje się proces nauczania, aż 19 nauczycieli odpowiedziało, że 

przez odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań, 18 - że przez wydłużenie czasu pracy oraz organizowanie 

dodatkowych zajęć, gdzie uczeń może wyrównać braki edukacyjne. 
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Z ankiety wynika, że aż 20 nauczycieli rozpoznaje potrzeby indywidualne uczniów przez obserwację, 

17 - rozmowę z rodzicami, 19 przez rozmowę z samym uczniem i Pedagogiem Szkolnym, 

 
na dalszym miejscu znajduje się analiza osiągnięć ucznia oraz orzeczenia Poradni Pedagogicznej. 

                  Pytanie nr 2: 

                  W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? 
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Pytanie nr 3: 

      Czy Pani/Pan stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? 
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Na pytanie jak stwarza się warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, aż 20 nauczycieli  

odpowiedziało, że organizuje się na terenie szkoły zajęcia dodatkowe w postaci kół zainteresowań, 

udział w konkursach i zawodach sportowych, a 11 stwierdziło, że sam uczeń podejmuje 

współpracę przez przygotowanie referatów, które są zgodne z jego zainteresowaniami. 

 

Pytanie nr 4: 

       
Jakie działania prowadzi szkoła w celu pomocy rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej? 

         * rozmowy wsparcie pedagoga, 

     * akcje charytatywne (koncerty, biegi) 

     * pomoc finansowa, psychologiczna (Szlachetna Paczka, Mikołajki) 

  * współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w tym z Poradnią Pedagogiczną, MOP-sem,  

 

z Caritas, 

       * częściowe zwolnienie z opłat np.: za obiady, wycieczki, dofinansowanie z funduszu Spółdzielni 

 
Uczniowskiej, 

      * brak odpowiedzi (3 os) 
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Nauczyciele zwracają się o pomoc do Pedagoga Szkolnego, który podejmuje współpracę z rodzimymi  

placówkami, które mają za zadanie pomóc rodzinie (14-stu pedagogów) 
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Na terenie szkoły są organizowane różnego rodzaju akcje charytatywne, aż 12 nauczycieli stwierdziło, 

że brało udział w tych akcjach, z których dochód był przeznaczony na konkretną pomoc rodzinie. 

 

Pytanie nr 5 Czy Pani/Pan stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w nauce?  

 

WSZYSCY ODPOWIEDZIELI TAK 
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Aż 16 osób potwierdziło, że umożliwia się uczniom wyrównywanie zaległości w nauce przez  

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gdzie przez indywidualną pracę z uczniem 

stara się mu pomóc w nadrabianiu zaległości. 13-stu ankietowanych potwierdziło fakt, 

że dla uczniów słabszych organizuje się indywidualną pomoc koleżeńską. 

 

 

Na terenie szkoły prowadzi się działania antydyskryminacyjne, aż 17 badanych odpowiedziało, że dzieje  

się to na godzinach wychowawczych, religii, historii, WOSie, a także na apelach o tematyce profilaktycznej,  

(12-tu badanych). 
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Pytanie nr 6  

Jakie działania antydyskryminacyjne prowadzone są w 

szkole? 
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Wyniki i wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.  
 
Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia. 
 
Nauczyciele w ankiecie wskazali, że potrzeby uczniów są rozpoznawane poprzez: 

Obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 

Analizę osiągnięć uczniów 

Rozmowy z rodzicami, 

Analizę orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, 

Spotkania zespołów przedmiotowych i oddziałowych 

Rozmowy z uczniami i pedagogiem szkolnym 
Z analizy dokumentów (sprawozdania zespołów przedmiotowych) wynika, że 
nauczyciele w celu rozpoznania możliwości, potrzeb każdego ucznia wykorzystują w 
procesie diagnozowania własne, jak też ogólnodostępne narzędzia badawcze, np.: 
diagnozujące dyktanda, które przeprowadzają na początku klasy 4 (służą 
rozpoznawaniu dysfunkcji).  
Logopeda szkolny przeprowadza diagnozę na początku roku szkolnego wśród 
uczniów klas I-III i prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy 
uczniów. Dzieci zakwalifikowane na terapie logopedyczną uczestniczą w 
systematycznych ćwiczeniach. W badaniu ankietowym 80% rodziców stwierdziło, że 
rozmawiają kilka razy w roku z nauczycielami o potrzebach  i możliwościach ich 
dzieci. 

Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów. 

Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że szkoła tworzy ofertę zajęć adekwatną do potrzeb 

uczniów w zakresie rozwijania zainteresowań i trudności w nauce. Nauczyciele: 

 Organizują konkursy pod kątem zainteresowań uczniów 
 

 Typują uczniów do konkursów tematycznych o zasięgu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
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 Organizują zajęcia dodatkowe pod kątem zainteresowań uczniów; chór, 
Sokolik, koło teatralne i inne 

 

 Kierują uczniów na badania do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, na 
zajęcia socjoterapeutyczne, 

 

 Organizują zajęcia wyrównawcze dla uczniów i zajęć indywidualnych, 
 

 Piszą indywidualne programy dla uczniów.  
 

Jak wynika z dokumentów szkolnych oraz przeprowadzonej ankiety, nauczyciele 
uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów, podejmują następujące 
działania: 

 Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć rewalidacyjnych", 

 Opracowanie indywidualnych programów korekcyjno- kompensacyjnych, 
socjoterapeutycznych, logopedycznych 

  Wdrożenie „Programu Strażnicy Uśmiechu" 

 Przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, zgodnie z ich 
zdolnościami i zainteresowaniami, np. plastycznych, polonistycznych, 
recytatorskich, komputerowych, literackich, języka angielskiego, 
ortograficznych, ekologicznych oraz organizowanych przez Kuratora Oświaty z 
języka polskiego, matematyki, informatyki i biblijny 

 Różnicowanie tempa pracy na lekcji, 

 Prezentowanie na forum klasy swoich umiejętności, np. poprzez scenki 
dramowe na podstawie lektur na poziomie klasy i szkoły 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
opiniach, np. wydłużenie czasu pracy, dodatkowe objaśnienia, tłumaczenie 
poleceń, tolerancja w ocenie ortografii, mniejszy zakres ćwiczeń, 

 Organizowanie zajęć reedukacyjnych i rewalidacyjnych, 

 Opracowanie dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach 
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i mających 
trudności w nauce z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i 
historii, przyrody 

 Prowadzenie przez szkolnego logopedę zajęć logopedycznych w zakresie 
stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

 Wydawanie przez uczniów gazetki szkolnej, 

 Udział uczniów w warsztatach ze specjalistami  z zewnątrz np. OIK 

 Realizowanie programu edukacji regionalnej 

 Realizacja projektu "Ogród" 

 Konkurs talentów w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 

Posługiwanie się technologią informacyjno –komunikacyjną udział w 
międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2017 

 Realizacja działań w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie 
W szkole w sposób adekwatny do potrzeb uczniów realizowane są działania 
związane z indywidualizacją procesu edukacyjnego. Indywidualne podejście do 
ucznia wzmacnia poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości. 
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Ankietowani uczniowie mają wiedzę na temat różnych rodzajów zajęć 
organizowanych w szkole i biorą w nich udział. Rozbudowana oferta zajęć daje 
naszym uczniom możliwość wyboru tych optymalnych, zgodnych z ich potrzebami i 
zainteresowaniami. Uczniowie mają szansę odkrywać swą indywidualność i osobisty 
potencjał. 
 
Szkoła organizuje warunki do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
 
Wszyscy ankietowani nauczyciele udzielili twierdzącej odpowiedzi, że stwarzają 
warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów. Podali następujące 
przykłady: 

zajęcia rozwijające zainteresowania -(100%) 

indywidualizacja -(85%) 

udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych -(90%) 

bieżąca praca na lekcji -(55%) 

współpraca z instytucjami -(40%) 
W zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z religii, informatyki, 
matematyki, języka polskiego, uczniowie brali udział w konkursach organizowanych 
przez Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym jedna uczennica została 
laureatką biblijnego konkursu a drugi uczeń finalistą tego samego konkursu, w 
konkursie tematycznym Małopolskie Baltie 2017 trzech uczniów zostało finalistami a 
w międzynarodowym konkursie Baltie 2017 sześciu uczniów zostało laureatami. W 
konkursie matematycznym jeden uczeń zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 
W zajęciach sportowych uczniowie zajęli III miejsce na powiatowych igrzyskach w 
piłce siatkowej. Uczniowie wydają gazetkę szkolną. Mają możliwość 
zaprezentowania swoich talentów w Kalwarii Zebrzydowskiej, uczennica klasy IIa 
zajęła 2 miejsce w konkursie recytatorskim. Większość ankietowanych uczniów 
twierdzi, że otrzymuje od nauczycieli pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań 
77%. Rodzice w ankiecie podali, że szkoła stwarza możliwości rozwijania 
zainteresowań oraz  że szkoła wspiera rozwój ich dzieci 87%. 
 
Szkoła organizuje pomoc dla dzieci z trudnościami w nauce. 
 
Większość nauczycieli podała w ankiecie, że stwarza uczniom szanse wyrównywania 
zaległości w nauce. 
Nauczyciele podali następujące przykłady stwarzania szans wyrównywania  
zaległości w nauce: 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -(80%)  

bieżąca praca na lekcji -(75%)  

indywidualizacja -(80%)  

zajęcia indywidualne z uczniem -(75%)  

organizację pomocy koleżeńskiej -(65%)  

pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia dodatkowe -(60%)  
Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w  
opiniach, np. wydłużenie czasu pracy, dodatkowe objaśnienia, tłumaczenie poleceń, 
tolerancja w ocenie ortografii, mniejszy zakres ćwiczeń, nauczyciele różnicują tempo 
pracy na lekcjach. Pedagog szkolny w wywiadzie podał, że uczniowie mający 
trudności w nauce objęci są pomocą psychologiczno –pedagogiczną np.: 
indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym, uczniowie kierowani są do Poradni 
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Psychologiczno –Pedagogicznej w celu przeprowadzania badań i opracowania 
diagnozy. 
Uczniowie deklarują w ankietach, że otrzymują od nauczycieli pomoc w pokonywaniu 
trudności w nauce. 
Większość uczniów uważa, że odnosi sukcesy edukacyjne na miarę swoich 
możliwości. Prawie wszyscy ankietowani rodzice wiedzą o organizowanych w szkole 
zajęciach pozalekcyjnych.  
Twierdzą, że szkoła stosuje różne formy pomocy uczniom mającym trudności w 
nauce. 
 
Szkoła prowadzi profilaktyczne działania antydyskryminacyjne. 
 
W szkole prowadzone są działania podnoszące poziom wiedzy i umiejętności, które 
wpływają na postawy mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Na podstawie 
wpisów w dziennikach lekcyjnych można stwierdzić, iż nauczyciele na godzinach 
wychowawczych uczą empatii, kształtowania postaw asertywnych, rozmawiają z 
uczniami na temat problemu agresji, relacji w grupie rówieśniczej, uczniowie uczą się 
panować nad emocjami, poznają zasady savoir –vivru.  
Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Samorząd Szkolny, nauczycieli religii, np.na rzecz 
osób niepełnosprawnych, chorych oraz dzieci z innych krajów. 
Do szkoły uczęszczają dzieci słabo słyszące, zagrożone otyłością.  
W przypadku niewłaściwych zachowań dzieci pedagog i wychowawca prowadzą z 
uczniami pogadanki na lekcjach i indywidualne rozmowy po zajęciach. Rozmowy 
takie, prowadzone są również z rodzicami tych uczniów, w celu podjęcia stosownych 
działań (protokoły rozmów z rodzicami i uczniami).  
Uczniowie wiedzą, jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi szkoła oraz w 
sposób świadomy w nich uczestniczą. Kształtują postawy mające na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji.  
Tylko 17% ankietowanych rodziców wie o prowadzonych przez szkołę 
profilaktycznych działaniach antydyskryminacyjnych, a około 83% nie wie. 
 
Szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją 
rodzinną. 
 
W wywiadzie z pedagogiem oraz ankietowani nauczyciele podali, że szkoła wspiera 
rodziny z trudną sytuacją rodzinną przez 
 * akcje charytatywne (koncerty, biegi)  
* pomoc finansową, psychologiczną (Szlachetna Paczka, Mikołajki)  
* współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w tym z Poradnią Pedagogiczną, 
MOP-sem, z Caritas, sądem, OIK 
 * częściowe zwolnienie z opłat np.: za obiady, wycieczki, dofinansowanie z funduszu 
Spółdzielni Uczniowskiej, 
Ponadto współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną, prowadzenie konsultacji dla rodziców oraz zajęć dla 

dzieci (zajęcia socjoterapeutyczne), wywiad z rodzicami, rozmowy na temat potrzeb 

uczniów i wskazanie punktów pomocy, rozmowy z wychowawcą. Około 16% 

ankietowanych rodziców stwierdziło, że szkoła prowadzi działania mające na celu 
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pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną, a około 81% nie wie nic o takich 

działaniach. 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie wspomagania rozwoju 
uczniów. 
 
 Pedagog szkolny i nauczyciele wskazali następujące instytucje, z którymi 
współpracuje szkoła w celu wspomagania rozwoju i zaspakajania potrzeb uczniów: 

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Wadowicach, która świadczy 
pomoc w zakresie pojawiających się problemów u dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, wydawania opinii uczniom z trudnościami w nauce; 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
finansuje posiłki dla dzieci , które tego potrzebują; 

 Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej 
 Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej; uczniowie biorą 

udział w spektaklach teatralnych, wystawach, konkursach recytatorskich, 
literackich, festiwalach. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w zakresie rodzin 
uczniów objętych pieczą zastępczą; 

 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej jest fundatorem nagród za naukę i 
osiągnięcia sportowe oraz za udział w konkursach, np. fotograficznych, 
plastycznych, wokalnych, teatralnych,  

 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach; organizowali 
warsztaty dla uczniów- komunikacja w grupie 

 Komisariat Policji w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej  
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy- doraźna pomoc psychologiczna 
 Biblioteka Publiczna –uczniowie korzystają z jej księgozbioru, uczestniczą w 

lekcjach bibliotecznych, spotkaniach z pisarzami, konkursach, redagują 
gazetkę szkolną; 

 Straż Pożarna w Przytkowicach,  
 Nadleśnictwo Andrychów  
 Uczniowski Klub Sportowy Sokolik w Przytkowicach 
 parafia rzymsko- katolicka w Przytkowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej 
 inne szkoły 

Rodzice w przeprowadzonej ankiecie wskazali, że wyżej wymienione instytucje na 
terenie gminy, z którymi współpracuje szkoła, wspierają rozwój ich dzieci. 
MOCNE STRONY 
1.W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, rozwojowe oraz sytuacje 
społeczne uczniów i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz do 
planowania pracy z uczniem.  
2.Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów w taki 
sposób, aby każdy uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. 
3.Szkoła wspomaga indywidualny rozwój uczniów poprzez zapewnienie im zajęć 
adekwatnych do rozpoznanych potrzeb. 
4.Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów jest efektywna i 
adekwatna do ich potrzeb i sytuacji społecznej. 
5.W opinii uczniów i nauczycieli w szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji , a 
realizowane działania zapobiegają jego występowaniu. 
WNIOSEK: 
Szkoła spełnia wymaganie 6 poziom B: 
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Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
KIERUNEK DZIAŁAŃ 
1.Nauczyciele powinni rzetelnie informować rodziców o podejmowanych w szkole  
profilaktycznych działaniach antydyskryminacyjnych, gdyż 60% ankietowanych nic na 
ten temat nie wie, zaś 14% twierdzi, że szkoła takich działań nie podejmuje. 
2.Nauczyciele-wychowawcy powinni rzetelnie informować rodziców o działaniach, 
jakie szkoła prowadzi w ramach pomocy rodzinom z trudną sytuacją rodzinną. Aż 
69% ankietowanych stwierdziło, że nic na ten temat nie wie. 
3.Należy zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom mającym trudności w 
nauce 
4.Należy zwiększyć intensywność wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań 
uczniów, ponieważ 23% ankietowanych uczniów nie otrzymało żadnej pomocy ze 
strony nauczyciela. 
5.Należy ciągle wzmacniać motywację uczniów do odnoszenia sukcesów 
edukacyjnych na miarę swoich możliwości. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


