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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 
PRZEPROWADZONEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

Podstawą prawną przeprowadzenia ewaluacji jest Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2013r. poz. 560); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

 

Ewaluacją w roku szkolnym 2014/2015 zostało objęte następujące wymaganie z załącznika 

do rozporządzenia MEN: 

 

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 
 

Jest to jedyny obszar działalności szkoły, który do tej pory nie został poddany badaniu 

wewnętrznemu ani zewnętrznemu przeprowadzanemu w szkole. 

 

Termin przeprowadzenia ewaluacji:  wrzesień 2014–  maj 2015 r.  

 

Metody i techniki badawcze: 

- dyrektor szkoły: wywiad indywidualny, 

- nauczyciele: ankieta, 

- pracownicy niepedagogiczni: wywiad grupowy, 

- uczniowie: wywiad grupowy z zarządem Samorządu Uczniowskiego, 

- rodzice: wywiad grupowy z przedstawicielami Rady Rodziców, 

- analiza dokumentów: księga protokołów Rady Pedagogicznej, dzienniki zajęć lekcyjnych, 

plany pracy zespołów nauczycielskich, dokumentacja związana z realizacją innowacji 

pedagogicznych, strona internetowa szkoły, kronika szkoły i in., 

- obserwacja. 

 

Ewaluację przeprowadził zespół w składzie:  

dyrektor szkoły –mgr D.Kulińska 

 

zespół ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły w składzie: 

 

kierownik zespołu: mgr I.Pluta 

 

członkowie: 

mgr mgr A.Burzyński ,mgr I.Możejko, mgr D.Kubik, mgr K.Stróż, mgr J.Woldon, mgr 

J.Kokoszka,mgr A.Kołaczkowska 

 

 

 

                                           Jacków, 25.05.2015 r. 

 



2 

 

 

 

Plan ewaluacji: 

 

I. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

1. Określenie skuteczności zarządzania szkołą, w tym tworzenie optymalnych warunków do 

nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz ich 

doskonalenia zawodowego. 

2. Identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru. 

3. Podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań. 

4. Identyfikacja zagrożeń.  

5. Dostarczenie informacji koniecznych do planowania pracy szkoły. 

 

II. Zakres diagnozowania: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 

 

1. Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, wychowaniu, nauczaniu i uczeniu 

się oraz zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji tych zadań. ( poziom 

wymagania: D) 

2. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu zawodowemu. ( poziom wymagania: D) 

3. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. ( poziom 

wymagania: D) 

4. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, 

podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły. ( poziom wymagania: D) 

5. Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i 

eksperymentów. ( poziom wymagania: B) 

6. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. ( poziom 

wymagania: B) 

7. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie 

zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. ( poziom wymagania: B) 

 

III. Kryteria ewaluacji: 

 Dostępność. 

 Skuteczność. 

 Zgodność z potrzebami środowiska. 

 

IV. Formy i sposoby upowszechniania raportu: 

 Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 01.06.2015 r. 

 Udostępnienie tekstu raportu w bibliotece szkolnej. 

 Opublikowanie raportu na stronie internetowej szkoły. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z wybraną częścią raportu – wnioskami i 

rekomendacjami. 

 

V. Załączniki: 

 Zastosowane narzędzia badawcze oraz ich wyniki. 
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1. Zarządzanie szkołą lub placówką  koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i 

uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich  do realizacji tych zadań warunków. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy działania szkoły skupiają się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się? 

 Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, wychowaniu, nauczaniu i 

uczeniu się? 

 Czy dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom i uczniom odpowiednie warunki do 

realizacji zadań związanych z wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się? 

 

Analiza dokumentacji (dzienniki zajęć lekcyjnych), wywiad z rodzicami, uczniami i 

dyrektorem szkoły potwierdzają realizację wymagania.  

W opinii uczniów i rodziców działania szkoły skupiają się na wychowaniu, nauczaniu i 

uczeniu się. 

Także zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się, a działania 

zarządcze w tym obszarze są adekwatne do potrzeb placówki. Według nauczycieli dyrektor 

szkoły zapewnia odpowiednie warunki, tj. pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt do 

realizacji zadań związanych z wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się. Dbałość o 

odpowiednie warunki, jakie stwarza się nauczycielom do pracy, a uczniom do nauki, widać w 

zorganizowaniu przestrzeni w szkole i klasach, a także wokół szkoły. Sale lekcyjne są 

przestronne, dobrze oświetlone i ogrzane, czyste, ukwiecone, odpowiednio umeblowane. Sale 

i pomieszczenia wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne: oprogramowanie, tablice 

interaktywne, różnorodne pomoce, sprzęt sportowy. Szkoła posiada pracownię komputerową 

z dostępem do Internetu, bibliotekę ze stale wzbogacanym księgozbiorem, hol gimnastyczny z 

zapleczem sanitarno-technicznym i sprzętem sportowym, plac zabaw, trzy boiska. W celu 

przygotowania się do zajęć nauczyciele mają możliwość korzystania z komputerów z 

dostępem do Internetu, ksero i  drukarki. Dzięki kserokopiarce mogą powielać ćwiczenia, 

sprawdziany i inne materiały dydaktyczne, aby były dostępne dla każdego ucznia. Młodsi 

uczniowie mają własne  szafki-półki, a starszym zapewnia się możliwość przechowywania 

podręczników i przyborów w wybranej sali lekcyjnej. W toaletach uczniowie mogą 

pozostawiać w specjalnych półkach ubrania podczas przygotowania się do zajęć sportowych 

lub ruchowych. 

Warunki lokalowe i dobre wyposażenie w pomoce naukowe doceniają także rodzice, 

wskazując jednocześnie, że pozytywnym działaniem było  zorganizowanie dla dzieci 

młodszych  zajęć świetlicowych. 

Dyrektor szkoły układa tygodniowy plan zajęć zapewniający uczniom optymalne warunki 

nauki. Plan zajęć sprzyja uczeniu i realizowaniu innych zadań. Ułożenie przedmiotów w 

planie lekcji uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych 

dniach tygodnia oraz różnicowania zajęć w każdym dniu. Lekcje zaczynają się o godz. 8.00, a 

kończą najpóźniej o godz. 13.30. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 i 20 minut (śniadaniowa). 

 

Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oddziału przedszkolnego potwierdzają realizacje 

wymagania 

 

Nauczyciele odpowiedzieli że szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i 

wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i 

opieki w oddziale przedszkolnym . 

Warunki lokalowe  są  według nauczycieli  wystarczające do realizowania podstawy 

programowej i przyjętych w oddziale przedszkolnym programów, lub występują tylko 

nieliczne braki. Zmiany jakie proponują nauczyciele to podział na grupy dla dzieci 3i4 letnich 

oraz 5 i 6 letnich, jak również zakup sprzętu elektronicznego. 
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Nauczyciele deklarują iż szkoła raczej zapewnia dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne 

warunki nauki i pobytu. 

Nauczyciele twierdzą również ,że szkoła podejmuje się działań mających na celu poprawę 

warunków lokalowych i wyposażenia i jako przykłady podają remont i malowanie 

pomieszczeń, doposażenie oddziału przedszkolnego na miarę możliwości szkoły. Nauczyciele 

uważają że oferta zajęć w oddziale przedszkolnym jest poszerzana, a szkoła w sposób 

partnerski współpracuje z rodzicami. 

 

Wyniki ankiety skierowanej do rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

potwierdzają realizacje wymagania 

 

Na pytanie czy według Pani/Pana szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i 

wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i 

opieki w oddziale przedszkolnym? Rodzice odpowiadali 

a)zdecydowanie nie -0 

b) raczej nie-2 

c)nie - 1 

d) raczej tak  -4 

e) tak -3 

f)zdecydowanie tak -1 

 

Na pytanie jak Pan/Pani ocenia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne – czy jest ono 

wystarczające do realizacji podstawy programowej w oddziale przedszkolnym? Rodzice 

odpowiadali 

a)są wystarczające -5 

b)występują nieliczne braki -5 

c)występują znaczące braki -1 

d)są niewystarczające -0 

 

Na pytanie co według Pana/Pani należało by zmienić w szkole? Rodzice podali 

- podział na grupy według wieku -5 

- wyjazdy do kina i teatru -1 

-sala gimnastyczna - 2 

4.Czy szkoła zapewnia dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu?  

a)zdecydowanie nie  

b) raczej nie 

c) nie  

d) raczej tak 9 

e) tak  1 

f) zdecydowanie tak 

 

Na pytanie czy według szkoła podejmuje się działań mających na celu poprawę warunków 

lokalowych i wyposażenia? Rodzice odpowiadali 

-tak - 9 

-nie -1 

Na pytanie czy w oddziale przedszkolnym poszerzana jest oferta zajęć? 

-tak - 9 

-nie -1 

Na pytanie czy szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i zachęca ich do 

aktywnego udziału w swojej działalności? Rodzice odpowiadali 

a)zdecydowanie nie -0 

b) raczej nie -0 

c) nie -0 

d) raczej tak -6 
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e) tak-2 

f) zdecydowanie tak-2 

 

Na pytanie co należało by zmienić w szkole rodzice odpowiadali iż należałoby zwiększyć 

liczbę godzin pracy oddziału przedszkolnego, wprowadzić obiady dla dzieci oraz wyposażyć 

szkołę w salę gimnastyczną. 

 

Wyniki ankiety skierowanej do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły potwierdzają 

realizacje wymagania 

 

W ankiecie badającej– wzięło udział 22 rodziców. 

Wszyscy badani potwierdzili, że szkoła zapewnia warunki do realizacji podstawy 

programowej, podejmowane są działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie 

szkoły, w szkole poszerzana jest oferta zajęć dla uczniów. 

100% badanych rodziców wskazuje na zajęcia dodatkowe organizowane dla uczniów jako 

realizowaną i pożądaną formę poszerzania oferty edukacyjnej szkoły. 

27% ankietowanych dostrzega pozytywny wpływ na rozwój dzieci jaki stwarzają 

organizowane przez nauczycieli wycieczki; do kina , na basen, wycieczki rowerowe, 

wycieczki turystyczno – poznawcze. 

Ponad 50% badanych ocenia, że otoczenie szkoły i jej wyposażenie sprzyja nauce dzieci. 

Rodzice wskazują na pozytywny efekt edukacyjny jaki niesie ze sobą wyposażenie szkoły w 

boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, sprzęt sportowy, nowoczesną salę 

komputerową oraz sprzęt multimedialny . 

18% ankietowanych rodziców sygnalizuje, że wyposażenie placówki w salę gimnastyczną 

udoskonaliłoby realizację przyjętych w szkole programów nauczania. 

 

Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli szkoły potwierdzają realizacje wymagania 

 

W ankiecie badającej powyższy obszar brało udział 8 nauczycieli. Wszyscy badani 

potwierdzili, że w szkole zapewnione są warunki do realizacji podstawy programowej oraz 

podejmowane są działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie. Poszerzana jest 

oferta zajęć w szkole. 

100% badanych nauczycieli jako sposób poszerzania oferty zajęć szkolnych wskazało na 

wyjścia , wyjazdy, wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. 

33% badanych nauczycieli dodatkowo wskazało na realizowanie dodatkowych zajęć 

rozwijających i uzupełniających. 

Wszyscy badani wskazali, że poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły 

pozwalają udoskonalać realizację przyjętych w szkole programów nauczania. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele pozytywnie oceniają istniejące warunki lokalowe i 

wyposażenie szkoły. 

 

Wnioski: 

Szkoła w swych działaniach skupia się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się. Działania 

zarządcze są adekwatne do potrzeb szkoły i skupiają się na zapewnieniu odpowiednich 

warunków do realizacji zadań związanych z wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się. 

 

Rekomendacje: 

*Zwiększenie liczby godzin zajęć w oddziale przedszkolnym z połączeniem podziału na 

grupę starszaków i dzieci młodszych. 

*Wprowadzenie posiłków dla dzieci w formie obiadu. 

*Podjęcie działań w zakresie doposażenia szkoły w salę gimnastyczną. 

*Zwiększenie  liczby wyjść i wyjazdów dzieci w  wieku przedszkolnym np. do teatru, kina . 
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2. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu zawodowemu. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy dyrektor szkoły zapewnia warunki do pracy i rozwoju zawodowego nauczycieli? 

 W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu 

zarządzania szkołą? 

 Czy nauczyciele współpracują ze sobą i jakiej części nauczycieli to dotyczy? 

 Czy nauczyciele doskonalą się i jakiej części nauczycieli to dotyczy? 

 

Analiza dokumentacji (ankieta dla nauczycieli, plany pracy zespołów nauczycielskich, księga 

protokołów Rady Pedagogicznej) i wywiad z dyrektorem szkoły potwierdzają realizację 

wymagania.  

Podejmowane przez dyrektora szkoły działania sprzyjają indywidualnej i zespołowej pracy 

nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Zdaniem nauczycieli dyrektor szkoły zapewnia 

im odpowiednie warunki do pracy i rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły  zachęca 

nauczycieli do udziału w doskonaleniu zawodowym, stwarza odpowiednie warunki do 

rozwoju, wzmacnia swoje działania pozytywną motywacją. Motywuje nauczycieli do pracy  

przez ocenę pracy czy ocenę dorobku zawodowego w okresie stażu. Kilka razy w roku 

szkolnym dyrektor organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej, a wybierając ich tematykę, 

uwzględnia główne kierunki polityki oświatowej państwa, plan nadzoru kuratora oświaty, 

potrzeby szkoły i nauczycieli. Nauczycielom odbywającym staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego przydziela – według potrzeb – opiekunów spośród nauczycieli o większym 

stażu pracy. 

Do działań zarządczych sprzyjających indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz 

doskonaleniu zawodowemu dyrektor szkoły zalicza także: przedstawianie oferty ośrodków 

doskonalenia (stacjonarnej i e-learningowej) poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w 

pokoju nauczycielskim, przesyłanie pocztą e-mailową na skrzynki nauczycieli oraz 

umożliwianie udziału w tych formach, stwarzanie możliwości spotkań zespołów 

nauczycielskich poprzez organizację dyżurów, wskazywanie istotnych dla szkoły form 

doskonalenia , dających kwalifikacje lub umiejętności niezbędne w szkole, umożliwienie 

udziału w wideokonferencjach w szkole. 

Nauczyciele współpracują ze sobą na bieżąco przy planowaniu i organizacji różnego typu 

imprez, akcji, konkursów, wyjazdów i wycieczek, podczas realizacji projektów i programów, 

przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w opiece nad Samorządem Uczniowskim.  

W różnym zakresie wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów działających w 

szkole, a powołanych z inicjatywy dyrektora. Są to: zespół ds. tworzenia i analizowania 

dokumentów wewnątrzszkolnych(opracowujący program wychowawczy szkoły i szkolny 

program profilaktyki, zespół ds. statutu i regulaminów) , zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, 

zespół ds. analizy  wyników sprawdzianów zewnętrznych i tworzenia planów działań 

podnoszących efekty kształcenia, zespoły ds. problematyki wychowawczej i opiekuńczej , 

komisję ds. pomocy dzieciom oraz zespoły międzyprzedmiotowe( prowadzących zajęcia 

edukacji wczesnoszkolnej,  humanistyczne, techniczne i matematyczno – przyrodnicze, 

języków obcych, wychowania fizycznego).  

Zdaniem dyrektora szkoły nauczyciele współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu problemów 

i planowaniu podejmowanych działań, jednak ta współpraca jest słabo zorganizowana i nie 

wszyscy jednakowo się w nią włączają; najczęściej ma charakter okazjonalny. Praca 

zespołowa nauczycieli przynosi oczekiwane efekty przy opracowywaniu programów i innych 

dokumentów szkolnych, w innych przypadkach nie zawsze. 
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Dyrektor szkoły nie ma wiedzy na temat, czy nauczyciele dzielą się wiedzą ze szkoleń, 

konferencji itp. Nauczyciele są zobowiązani do dzielenia się informacjami z odbytych 

spotkań metodycznych i szkoleń, jednak według dyrektora szkoły nie robią tego lub robią 

rzadko podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. W szkole nie opracowano procedury 

określającej, w jaki sposób powinno to być robione. Są nauczyciele , którzy nie uczestniczą w 

dostępnych formach doskonalenia zawodowego i nie dzielą się wiedzą i umiejętnościami. Nie 

są zainteresowani prezentacją swych umiejętności w postaci zajęć otwarty oraz 

wyszukiwaniem nowych , nowatorskich i ciekawych dla uczniów metod i form pracy. 

 

 

Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli szkoły oraz z oglądu dokumentacji szkolnej 

potwierdzają realizację wymagania. 

 

Z przeprowadzonych ankiet i analizy dokumentów wynika, że nauczyciele pracują w  

zespołach przedmiotowych, zadaniowych, problemowych oraz w zespole ds. ewaluacji 

wewnętrznej. Podczas współpracy dochodzi do wymiany doświadczeń, powstają nowe 

pomysły na rozwiązanie zaistniałych problemów. Każdy z działających zespołów przedstawia 

plan pracy na bieżący rok szkolny. Analiza pracy zespołów odbywa się podczas spotkań 

członków zespołów, dokumentowanych protokołami posiedzeń zespołów. Działania 

nauczycieli planowane są w oparciu o kalendarz roku szkolnego, plan pracy szkoły, wnioski z 

poprzedniego roku szkolnego, programy naprawcze, WDN oraz wnioski z ewaluacji.  Zespoły 

organizują spotkania, wyznaczając określone do zrealizowania cele. Spotkania odbywają się 

w dogodnych akceptowanych przez wszystkich terminach. Wypracowane projekty czy 

zmiany przedstawiane są ogółowi nauczycieli w czasie zebrań Rady Pedagogicznej. Na czele 

każdego zespołu stoją kierownicy, powołani przez dyrektora szkoły i to oni dokonują 

podsumowania działalności zespołów. Efekty pracy zespołów, np. analiza wyników 

przeprowadzanych sprawdzianów prezentowane są w czasie spotkań zespołów, posiedzeń 

Rady Pedagogicznej a rodzicom na zebraniach . Jeśli w szkole pojawiają się problemy, to są 

rozwiązywane wspólnie i na bieżąco. Nauczyciele współpracują z  wychowawcami klas, z 

logopedą i psychologiem. Podejmują działania wspólnie w celu wyeliminowania 

potencjalnych zagrożeń i rozwiązywania zaistniałych sytuacji. Problemy omawiane są na 

bieżąco.  Formy doskonalenia nauczycieli są zgodnie z istniejącymi potrzebami, dlatego 

efekty doskonalenia wykorzystywane są w praktyce. W szkole istotnym wsparciem działań 

nauczycieli jest wymiana doświadczeń. Nauczyciele zawsze mogą liczyć na wsparcie 

dyrektora szkoły i pomoc rodziców w organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz 

szkoły. Dyrektor szkoły przygotowuje plan nadzoru pedagogicznego, który ma formę 

dokumentu jednolitego, jest przedstawiany radzie pedagogicznej w czasie zebrania rady.  

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach związanych z przeprowadzaniem ewaluacji 

wewnętrznej w szkole. Powołany został zespół, który organizuje działania związane z 

ewaluacją. Wybór obszarów ewaluacji wynika z potrzeb szkoły, ale także z wniosków ze 

sprawowanego w poprzednim roku szkolnym nadzoru pedagogicznego. Efektem 

prowadzonego nadzoru jest wskazanie mocnych i słabych stron szkoły. Wnioski wynikające z 

wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu 

szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju.  Nauczyciele często pracują zespołowo, nie tylko 

w zespołach przedmiotowych czy zespole wychowawczym, często tworzone są zespoły 

doraźne, które powstają w sytuacji wymagającej współpracy podczas realizacji określonych 

działań. Rozwiązywanie problemów i realizacja zadań opiera się nie tylko na zasadzie 

współpracy w zespole, ale na korzystaniu z pomocy specjalistów, np. pedagoga szkolnego, 

logopedy. Podczas pojawienia się sytuacji problemowej omawia się nie tylko zaistniały 

problem, ale też jego przyczyny, poszukuje się sposobów rozwiązania. Nauczyciele analizują  
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i interpretują badania wyników nauczania oraz wyniki sprawdzianów. Opracowują je i 

wyznaczają wspólnie działania, które mają na celu podniesienie efektów kształcenia. 

 

Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oddziału przedszkolnego potwierdzają realizację 

wymagania. 

 

Wszyscy nauczyciele oddziału przedszkolnego deklarują iż współpracują ze sobą oraz podają 

iż współpracują podczas wyboru programów nauczania, tworzenia Szkolnego Programu 

Profilaktyki, tworzenia  Szkolnego Programu Wychowawczego oraz pracy w zespołach 

zadaniowych i problemowych. 

Wszyscy nauczyciele oddziału przedszkolnego przyznają iż w ich pracy zdarzają się 

problemy wychowawcze, do najczęściej pojawiających się zaliczają problemy emocjonalne 

wychowanków, brak samodzielności oraz problemy wychowawcze. Nieco rzadziej zdarzają 

się dysfunkcje rozwojowe i problemy z dostosowaniem społecznym. 

 Pośród metod i form jakie stosują nauczyciele w rozwiązywaniu codziennych problemów 

wskazano indywidualne rozmowy , pogadanki, nagradzanie dobrego zachowania, 

konsekwentne wdrażanie zasad, objęcie opieką specjalistyczną i rzadziej badania w PPP. 

Na pytanie jak często korzystają nauczyciele z pomocy innych w rozwiązywaniu problemów, 

nauczyciele odpowiadali że bardzo często lub często.  

Na pytanie czy zespoły pomagają w rozwiązywaniu problemów nauczyciele odpowiadali że 

zdecydowanie tak . 

Zdaniem większości nauczycieli częstotliwość spotkań zespołów jest wystarczająca, a 

poszczególne zespoły współpracują ze sobą w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i 

wychowawczych. Nauczyciele dzielą się wiedzą z odbytych szkoleń zewnętrznych, 

przekazują sobie materiały szkoleniowe. 

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w wybranych formach doskonalenia zawodowego, zarówno 

w szkoleniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym dotyczących metod i form 

współpracy zespołowej. 

 

Wnioski: 

Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu 

zawodowemu. Nauczyciele mają zapewnione warunki do pracy i rozwoju zawodowego. 

Uczestniczą w licznych i różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w szkole  i poza 

nią. Współpracują ze sobą w ramach zespołów zadaniowych o stałym składzie oraz w 

różnego typu działaniach podejmowanych przez szkołę, jednak zdaniem dyrektora szkoły 

współpraca ta nie dotyczy wszystkich nauczycieli i nie zawsze jest skuteczna. 

 

Rekomendacje: 

*Należy opracować procedurę określającą sposób dzielenia się przez nauczycieli wiedzą z 

odbytych szkoleń zewnętrznych. Współpraca nauczycieli winna mieć powszechny i bardziej 

reprezentacyjny charakter , który sprzyjałby podnoszeniu efektów pracy dydaktycznej i 

jakości pracy szkoły. 

*Każdy nauczyciel  powinien w następnym roku szkolnym chętniej uczestniczyć w 

różnorodnych, dostępnych  formach doskonalenia zawodowego, poszerzających   kwalifikacje 

lub  podnoszących poziom  umiejętności zawodowych, szczególnie w zakresie stosowania 

nowatorskich metod nauczania i pracy z dziećmi. 
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3. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. 

 

Pytania badawcze: 

 W jaki sposób przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna? 

 Jaki jest udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej? 

 

Analiza dokumentacji (harmonogramy pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, raporty z 

ewaluacji wewnętrznej, wyniki ankiety dla nauczycieli) i wywiad z dyrektorem szkoły 

potwierdzają realizację wymagania. 

Od roku szkolnego 2011/2012 ewaluacji wewnętrznej dokonuje się zespołowo.  

Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły opracowuje plan ewaluacji wewnętrznej, który 

staje się podstawą do sporządzenia harmonogramu pracy  zespołu ds. ewaluacji. Następnie 

zespół pracuje według opracowanego przez siebie harmonogramu, realizując w założonych 

terminach poszczególne etapy ewaluacji i plan działań. Zespół przeprowadza ankiety i 

wywiady wśród nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców, analizuje 

dokumentację oraz dokonuje obserwacji. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządza 

raport, który przedstawia najpierw dyrektorowi szkoły, a następnie wszystkim nauczycielom 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Raport zawiera wnioski i rekomendacje, które są 

wykorzystywane do wprowadzania takich zmian w funkcjonowaniu szkoły, które służą jej 

rozwojowi. Przykładem takich działań jest opracowanie każdoroczne rekomendacji i 

wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielski oraz dokonywanie ich bieżących 

wdrożeń .  

Raport jest publikowany na stronie internetowej szkoły. Dyrektor szkoły monitoruje 

wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej podczas obserwacji zajęć, poprzez arkusze 

samooceny nauczycieli i arkusze monitorowania. 

Ewaluacji wewnętrznej dokonywano w różnych obszarach: 

- w roku szkolnym 2009/2010: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej i innej działalności szkoły”; 

- w roku szkolnym 2010/2011: „Efekty działalności dydaktycznej , wychowawczej i 

opiekuńczej i innej działalności szkoły”; 

- w roku szkolnym 2011/2012: „Efekty działalności dydaktycznej , wychowawczej i 

opiekuńczej i innej działalności szkoły”, „Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą jej 

rozwojowi”, „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”; 

- w roku szkolnym 2012/2013: „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”; 

-w roku szkolnym 2013/2014: „Procesy wspomagania  rozwoju i edukacji dzieci są 

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”, „Uczniowie /dzieci nabywają wiadomości 

i umiejętności określone w podstawie programowej” 

- w bieżącym roku szkolnym obszar „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi” (wg nowego 

Rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2013r. poz. 560); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).  

Z zespołem ds. ewaluacji wewnętrznej współpracują: dyrektor szkoły, pozostali nauczyciele, 

inni pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice. Udział tych osób i grup w procesie ewaluacji 

wewnętrznej polega głównie na przekazywaniu zespołowi informacji na temat 

funkcjonowania szkoły – poprzez wypełnianie ankiet, udzielanie wywiadów i udostępnianie 

dokumentacji. 

W ramach ewaluacji wewnętrznej pozyskuje się również informacje zwrotne od rodziców i 

uczniów dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, np. bezpieczeństwa, oceny skuteczności 

realizowanej innowacji czy projektów finansowanych ze środków UE. Ewaluację tę 

przeprowadzają nauczyciele prowadzący dane zajęcia. 
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Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oddziału przedszkolnego potwierdzają realizację 

wymagania. 

 

Wszyscy  nauczyciele oddziału przedszkolnego  deklarują iż uczestniczą w ewaluacji 

wewnętrznej oraz że z wewnętrznej ewaluacji wyciąga się wnioski , które służą do 

wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego oraz że wnioski płynące z 

nadzoru pedagogicznego ( ewaluacji wewnętrznej )są w pełni uwzględniane przy 

wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu szkoły. 

Nauczyciele twierdzą iż wszyscy angażują się w pracę zespołów oraz zespoły, w których 

uczestniczą nauczyciele stosują regularnie procedury ewaluacyjne.  Zdecydowana większość 

działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami oraz całość planowania opiera się na 

analizie efektów pracy zespołów. 

 

Wnioski: 

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół nauczycieli przy współudziale 

dyrektora szkoły, innych nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych. 

Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie z przeprowadzonej ewaluacji są wykorzystywane 

do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i służą jej rozwojowi. Raport jest 

upubliczniany. 

 

Rekomendacje: 

Brak. 

 

 

4. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, 

podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły. 

 

Pytania badawcze: 

 Czy w szkole są formułowane i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego? 

 Czy i w jaki sposób podejmowane działania, uwzględniające wnioski z nadzoru 

pedagogicznego, służą rozwojowi szkoły? 

 

 

Analiza dokumentacji (księga protokołów Rady Pedagogicznej) oraz wywiad z dyrektorem 

szkoły potwierdza realizację wymagania.  

W szkole dokonywana jest analiza efektów kształcenia. Każdy nauczyciel ma obowiązek 

dokonywania analizy efektów kształcenia na podstawie klasy i nauczanego przedmiotu, a 

wnioski na bieżąco wdrażać do pracy.  

Na poziomie szkoły badane są efekty kształcenia podczas testów rocznych, sprawdzianów 

próbnych, obserwacji wyników szkolnych uczniów, a wyniki analizy przedstawia dyrektor 

szkoły. Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej dokonywana jest przez zespół. 

Każde badanie kończy się sformułowaniem wniosków  i opracowaniem sposobu ich 

wdrożenia przez nauczycieli. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania i podejmowania 

działań służących rozwojowi szkoły. Wnioski te dyrektor szkoły przekazuje nauczycielom 

dwa razy do roku podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele zobowiązani 

są do uwzględnienia ich podczas planowania swojej pracy. 

W ramach wdrażania wniosków zeszłorocznych opiekunowie klas jak i prowadzący dany 

przedmiot  zobowiązani zostali do informowania uczniów i zainteresowanych rodziców o 

formach i metodach pracy na lekcji. Dokonano zmian w zakresie analizy wyników efektów 

kształcenia tj. oprócz analizy zespołowej wyników i przedstawienia wniosków opracowuje się  
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plan poprawy efektów kształcenia w formie zadań dla poszczególnych nauczycieli w postaci 

wskazań umiejętności, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas pracy bieżącej z 

dziećmi. Po każdym okresie nauki nauczyciele analizują i przedstawiają wyniki swego 

działania i efekty pracy. Nauczyciele zwracali uwagę na pozyskanie wiedzy i umiejętności w 

zakresie wdrażania nowatorski metod pracy z dziećmi –metod zachęcających do działania i 

motywujących do nauki ( np. wykorzystywanie platformy MOODL).Pozyskano od uczniów 

informacji na temat form zainteresowań  i zorganizowano w roku szkolnym różnorodne 

zajęcia zgodne z potrzebami uczniów (logopedyczne, „Mały biolog”, „Nauka przez zabawę”, 

psychologiczno – pedagogiczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, plastyczno – 

fotograficzne, przyrodnicze, matematyczne, zajęć języka angielskiego, w tym również od 

trzech  lat zajęć dodatkowych w oddziale przedszkolnym nauki języka angielskiego). 

Rodzice i uczniowie mogą pozyskiwać niezbędne informacje o pracy w szkole, aktualne 

działania oraz propozycje działań  poprzez wgląd na szkolna stronę internetową. Rodzice 

imiennie są również zapraszani na wszelkie uroczystości i imprezy oraz zajęcia w szkole. 

Zapoznano rodziców również z koncepcją pracy szkoły poprzez wykonanie tablicy na holu 

dolnym oraz publikację internetową na stronie szkoły. Na stronie internetowej szkoły 

zaproszono rodziców, uczniów i nauczycieli do wspólnego działania nad zmianą lub 

modyfikacją koncepcji pracy szkoły. Po analizie rekomendacji wynikających z ewaluacji 

wewnętrznej przeprowadzonej w latach wcześniejszych również należy podkreślić iż 

podejmowano działania wdrażające wskazania rekomendacyjne. 

Realizacja wniosków służy rozwojowi szkoły, ponieważ wpływa na większą efektywność 

pracy nauczycieli, poprawia warunki pracy uczniów i pozwala na wdrożenie w życie 

postulatów rodziców (np. likwidacja mundurków). 

 

Wnioski: 

Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny i na jego podstawie  formułuje wnioski,  które  

nauczyciele są zobowiązani wdrażać w swej pracy. Podejmowane działania służą rozwojowi 

szkoły. 

 

Rekomendacje: 

Brak. 

 

 

5. Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i 

eksperymentów. 

 

Pytania badawcze: 

 Jakie działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty podejmuje się w szkole? 

 W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? 

 

Analiza dokumentacji (wyniki ankiety dla nauczycieli, dokumentacja związana z realizacją 

innowacji pedagogicznych) oraz wywiad z dyrektorem szkoły potwierdzają realizację 

wymagania.  

Zdaniem dyrektora szkoły nowatorskie działania i innowacje podejmowane są z inicjatywy 

nauczycieli, czasami dyrektora szkoły, opiekunów samorządu uczniowskiego. 

W celu zachęcania nauczycieli do nowatorskich działań i innowacji dyrektor szkoły często 

prezentuje pomysły takich działań podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizuje 

odpowiednie szkolenia (np. „Programować każdy może”, „Obsługa platformy MOODLE”), 

prowadzi rozmowy indywidualne z nauczycielami, a także służy wszelką pomocą we 

wdrażaniu pomysłów oraz systematycznie monitoruje ich realizację. 
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W roku szkolnym 2014/2015 szkoła (jako jedna ze kilku szkół w Polsce) uczestniczyła w 

programie : „Programować każdy może”. 

Szkoła uczestniczyła  w projektach gminnych n.p.: 

*2013/2014 „Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej na terenie Gminy Kruszyna- 

Uczymy się przez całe życie”; 

*2014/2015 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” . 

 

Szkoła organizuje konkursy międzyszkolne m.in. turniej piłki nożnej, międzygminny przegląd 

artystyczny, międzyparafialny festiwal kolęd, festiwal piosenki patriotycznej. 

 

 W ubiegłych latach szkolnych placówka przystąpiła do programów ogólnopolskich 

promujących zdrowy tryb życia , ze szczególnym naciskiem na propagowanie nawyku 

zdrowego odżywiania się: m.in.programu „5 porcji warzyw i owoców”, „Szklanka mleka”-

„Mleko z klasą”, „Owoce w szkle”. 

 

Działania nowatorskie skupiają się również wokół wykorzystania technik multimedialnych w 

pracy na lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych (wykorzystanie platform edukacyjnych, 

programów multimedialnych, tablic interaktywnych) oraz w pracy domowej (praca na 

platformach edukacyjnych  i wsipnet.pl). Nauczyciele uczestniczą w wideokonferencjach 

organizowanych m.in. przez RODN „WOM” w Częstochowie.  

Działania nowatorskie obejmują też wykorzystanie metody projektu, doświadczenia i 

warsztaty podczas realizacji projektów współfinansowanych z UE. 

 

Wnioski: 

Dyrektor podejmuje działania zachęcające nauczycieli do przedsięwzięć nowatorskich i 

innowacji. W szkole realizuje się innowacje pedagogiczne, a przykładem działań 

nowatorskich jest szerokie wykorzystanie technik multimedialnych oraz eksperymentów, 

praca metodą projektów i warsztatów podczas realizacji projektów unijnych. 

 

Rekomendacje: 

Brak. 

 

6. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. 

 

Pytania badawcze: 

 W jakim stopniu nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice są 

zaangażowani w proces podejmowania decyzji dotyczących szkoły? 

 Jak sposób zarządzania szkołą umożliwia nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

oraz uczniom i rodzicom udział w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły? 

 

Wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi 

potwierdzają realizację wymagania.  

W procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły uczestniczą (w różnym zakresie) 

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice. W celu poznania opinii 

dotyczących aktualnej pracy szkoły, oczekiwań i proponowanych zmian przeprowadza się 

wśród różnych grup tworzących społeczność szkolną rozmowy grupowe i indywidualne oraz 

pisemne ankiety. 

Nauczyciele decydują o wyborze programów nauczania i podręczników. Dyrektor szkoły 

uzgadnia z nauczycielami zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, mebli itp 
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 Nauczyciele zatwierdzają plan pracy szkoły, opracowują projekty programów 

wychowawczego i profilaktycznego, zatwierdzają plan doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wprowadzają zmiany w statucie. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor poddaje 

konsultacji nowelizację statutu szkoły. W szkole ustala się wspólnie organizację wszelkich 

imprez i uroczystości, w trakcie których uczniowie wraz z nauczycielami oraz rodzice i 

pracownicy niepedagogiczni pełnią ważną rolę organizacyjną. 

Pracownicy niepedagogiczni doradzają w kwestiach bezpieczeństwa, zarówno podczas 

organizacji imprez szkolnych,  jak i codziennej pracy szkoły. 

Rodzice są zachęcani do wypowiadania się na wszystkie tematy związane z pracą szkoły 

podczas spotkań informacyjnych, uroczystości szkolnych, zajęć otwartych. Decydują w 

sprawach klasowych, np. wybierają miejsce dalszej wycieczki czy sposób obchodzenia 

mikołajek. Opiniują i współtworzą plan pracy wychowawcy, wnosząc do niego uwagi i 

propozycje działań. Ważną rolę decyzyjną pełni Rada Rodziców, która ustala wysokość 

stawki ubezpieczenia uczniów, wysokość składki na fundusz Rady Rodziców, podejmuje 

uchwały zatwierdzające dokumenty szkolne (program wychowawczy szkoły, szkolny 

program profilaktyki), wyraża opinie o pracy nauczycieli w ścieżce awansu zawodowego, 

opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ma prawo 

proponowania zmian w statucie, opiniuje zmiany w statucie zaproponowane przez Radę 

Pedagogiczną. Rada Rodziców przeznacza pozyskane środki na działalność statutową szkoły, 

tj. decyduje w sprawach dofinansowania wyjazdów uczniów, zakupu pomocy dydaktycznych 

i materiałów biurowych.  

Uczniowie też mają głos w dyskusji o działaniach podejmowanych przez szkołę. Wybierają 

spośród siebie samorządy klasowe i Samorząd Uczniowski. Decydują o wyborze opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. Zarząd Samorządu Uczniowskiego opiniuje dodatkowe dni 

wolne, ma prawo proponowania zmian w statucie szkoły, uzgadnia z dyrektorem działania 

inicjowane i realizację własnych pomysłów np. obchodów szkolnych Dnia Dziecka. 

Uczniowie dokonują wyboru dodatkowych zajęć sportowych, mają wpływ na tematykę kół 

zainteresowań, wybór części lektur szkolnych czy zakup do biblioteki szkolnej książek o 

określonej tematyce. Wychowawcy klas uzgadniają z wychowankami i rodzicami plan 

wycieczek na dany rok szkolny. 

Według dyrektora szkoły wszystkie wymienione wyżej grupy mają możliwość wyrażania 

swoich opinii oraz oczekiwań związanych z pracą szkoły.  

 

Wnioski: 

W procesie decyzyjnym w szkole uczestniczą nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, 

uczniowie i ich rodzice. W szkole prowadzi się ustne i pisemne konsultacje dotyczące 

aktualnej pracy szkoły, oczekiwań i proponowanych zmian. 

 

Rekomendacje: 

Brak. 

 

 

7. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie 

zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. 

 

Pytania badawcze: 

 Jakie działania podejmuje dyrektor w celu uzyskania wspomagania zewnętrznego dla 

szkoły? 

 Jakie są efekty zrealizowanych działań? 
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Analiza dokumentacji (kronika szkoły, strona internetowa) oraz wywiad z dyrektorem szkoły 

potwierdzają realizację wymagania.  

W opinii nauczycieli dyrektor skutecznie poszukuje sojuszników i pozyskuje wsparcie dla 

szkoły, inicjując różnego typu działania: wykorzystywanie funduszy na  realizację projektów 

unijnych, poszukiwanie sponsorów, organizowanie imprez środowiskowych, współpracę z 

lokalnymi władzami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, przy czym 

współpraca ze środowiskiem obejmuje wiele dziedzin.  

Według dyrektora szkoły w ramach pozyskiwania wspomagania zewnętrznego szkoła 

wykorzystuje środki z funduszy unijnych na wzbogacenie swej oferty dydaktyczno-

wychowawczej, współpracuje z GOPS w Kruszynie, Komendą Powiatową Policji w 

Częstochowie, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie, 

ośrodkami doskonalenia nauczycieli SOD oraz RODN „WOM” w Częstochowie, szkołami z 

terenu gminy (organizacja konkursów), parafią św. Wawrzyńca w Borownie (organizacja 

festiwalu kolęd, okazyjnych inscenizacji o charakterze religijnym –np. bożonarodzeniowe, 

wielkanocne). 

Pozyskane środki pozwalają na inwestycje –  w ostatnim czasie widoczne są zmiany wokół 

szkoły (poprawiono zapleczem sanitarno-techniczne sanitariatów, wymalowano  hole i sale 

lekcyjne, wymieniono drzwi w salach lekcyjnych).   

Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala systematycznie wspierać 

rodziców dzięki akcjom pedagogizacji, organizować diagnozę i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną dla uczniów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, szkoła nawiązała stałą 

współpracę z Policją, która przygotowuje i przeprowadza pogadanki, prelekcje. Z Gminną 

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoła nawiązała współpracę w 

zakresie finansowania zajęć w czasie ferii i wakacji, finansowania przedstawień teatralnych o 

charakterze profilaktycznym, wyjazdów na pływalnię i organizację wypoczynku dla dzieci z 

rodzin patologicznych. 

Korzyści ze współpracy ze środowiskiem są obustronne. Do korzyści, jakie odnosi 

środowisko lokalne ze współpracy ze szkołą, można zaliczyć organizację świat kościelnych i 

państwowych w kościele parafialnym (jasełka, obchody Święta Niepodległości), sprzątanie 

otoczenia („Sprzątanie Świata”), umożliwienie bezpiecznego korzystania z placu zabaw, 

propagowanie talentów dzieci na forum gminy. 

 

Wnioski: 

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do jej potrzeb. Zrealizowane działania przynoszą szkole wymierne korzyści w 

postaci wzbogacenia jej bazy materialnej oraz oferty dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej. 

 

Rekomendacje: 

Brak.  


