
RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  

PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  FUNDACJI „ELEMENTARZ”  

W JACKOWIE” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

I. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona była  

w obszarze: 

   Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację:  

 ewaluacja procesu edukacyjnego w zespole klasowym;  

 wyrównywanie szans edukacyjnych;  

 wspomaganie rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji;  

 dostosowywanie oferty zajęć do potrzeb uczniów;  

 motywowanie uczniów do samorozwoju.  

Cele i przedmiot przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej: 
1) Wzmocnienie skuteczności i efektywności, poprzez wdrożenie zmiany w procesie nauczania 

służących poprawie i udoskonaleniu pracy szkoły ukierunkowanych na rozwój uczniów. 

2) Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3) Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich ocena  

w kontekście skuteczności podejmowanych działań. 

4) Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu 

edukacyjnego. 

5) Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań 

mających na celu doskonalenie pracy szkoły. 

6) Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej dla rady pedagogicznej, rady rodziców  

o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju. 

 

ZAKRES ZADAŃ TERMIN REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań 
kluczowych i celu ewaluacji 

 
wrzesien 2019 

Zespół ewaluacyjny 

Dobór metod, narzędzi i próby badawczej do lutego 2020 Zespół ewaluacyjny 

Przeprowadzenie badań wyznaczonych 
przez nauczycieli, przedstawienie 

wyników ewaluacji w zespole, dyskusja 

nad wnioskami, rekomendacje 

do maja 2020 Zespół ewaluacyjny 

Analiza informacji, wyciąganie 

wniosków, sporządzenie raportu który 

określa poziom spełnienia przez szkołę 
wymagań badanego zakresu 

do czerwca 2020 Zespół ewaluacyjny 

Przedstawienie wyników Dyrektorowi i 

Radzie Pedagogicznej 

do 20 czerwca 2020 Zespół ewaluacyjny 

 

  

 



 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez 

zespół ewaluacyjny w składzie: mgr Iwona Pluta, mgr Katarzyna Dendek, mgr Katarzyna 

Ormańczyk, mgr Emilia Bekus. 

 

Założenia metodologiczne 

Przedmiotem ewaluacji było: 

 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację. 

Celem badania było stwierdzenie, w jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia z 

uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych oraz czy działania prowadzone przez 

szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane. 

Sformułowane zostały pytania kluczowe, na które chciano uzyskać odpowiedź: 

 W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?  

 Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych uczniów?  

 Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?  

 Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?  

 Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?  

 Czy działania przeciwdziałające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny i 

ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne?  

Dokonano analizy dokumentów szkoły, z których wynika, że: 

 nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia  

 podejmują działania potwierdzające uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych 

uczniów  

 szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości  

 nauczyciele określają formy pomocy dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce  

 uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości  

 działania przeciwdziałające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny  

i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne  

 

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: 

- obserwacja 

- wywiad z dyrektorem szkoły 

- rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami i nauczycielami 

- rozmowy w klasie i podczas organizowanych wyjazdów czy wycieczek 

- ankiety. 

 

 Z uzyskanych danych z wywiadu z dyrektorem szkoły, wynika, że w szkole rozpoznaje się 

możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną 

każdego ucznia. Szkoła zbiera informacje o uczniach poprzez wywiad z rodzicami, opiekunami, 

wychowawcami. Analizuje zachowanie ucznia, uwzględnia zapisy w opiniach, orzeczeniach            

Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej. W szkole prowadzi się obserwację pedagogiczną, 

obserwuje śię pracę uczniów na lekcji. W szkole korzysta się z opinii i porad pedagoga oraz 

psychologa szkolnego. Sytuacje społeczne uczniów rozpoznawane są poprzez rozmowy                    

z rodzicami, wywiad środowiskowy, współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Wiedzę    

o uczniach, ich potrzebach, możliwościach, sposobach uczenia się, sytuacji społecznej uzyskuje się 

poprzez kontrolę i obserwację pracy bieżącej, przeprowadzenia badań wyników, analizę tych badań 



i wywiad środowiskowy.  Zajęca rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Działania 

edukacyjne (wymagania, zadania i formy pracy na lekcji i w domu) wobec uczniów są 

dostosowywane wg ich potrzeb. Szkoła wspiera rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, organizację konkursów i różnorodnych 

sposobów współzawodnictwa na terenie szkoły i poza nią. Szkoła współpracuje z poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc 

uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jackowie), a także z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej       

w Jackowie, Parafią w Borownie, Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz”          

w Katowicach, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Jacków i Baby, Ochotniczą Strażą 

Pożarną w  Jackowie, Wójtem Gminy Kruszyna. Wybór podmiotów zależy od aktualnych potrzeb 

uczniów i ich rodziców, potrzeb środowiska lokalnego i oferowanych form pomocy (materialnej, 

psychologiczno-pedagogicznej, rozwojowej) oraz funkcji jaką pełni szkoła (dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej).  Szkoła wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

zgodnie z wytycznymi opinii/orzeczeń Poradni Psychologicznej, poprzez kontrolę i analizę 

postępów ucznia i jego rozwoju dwa razy do roku. Zorganizowana jest opieka nauczycieli 

współorganizujących proces kształcenia, opieka specjalistów oraz częsty kontakt i bieżące 

omawianie potrzeb z opiekunem i wychowawcą dla każdego ucznia wymagającego specjalistycznej 

pomocy. W szkole nie istnieje problem dyskryminacji, wszelkie problemy są rozwiązywane na 

bieżąco i rozpoznawane przez wychowawców, pedagoga i psychologa. Program wychowawczo-

profilaktyczny zawiera szereg działań, które umożliwiają przeciwdziałanie tej formie negatywnego 

zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych w szkole (pogadanki, prelekcje, filmy, 

rozmowy ze specjalistami). Jednakże działania przeciwdziałające dyskryminacji zawsze są 

prowadzone profilaktycznie z zastosowaniem profilaktyki uniwersalnej np. w obszarze stosunku 

uczniów do siebie – szerzenie ideologii tolerancji wśród dzieci i dorosłych. 

 W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji  

w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane  

w szkole lub placówce w znacznej większości odpowiada ich potrzebom. 

 

I. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE” - MAJ 2020 

 

W maju 2020 r. w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”  przeprowadzono badanie ankietowe 

wśród uczniów, dotyczące wspomagania przez szkołę ich rozwoju, z uwzględnieniem 

indywidualnej sytuacji każdego wychowanka. W badaniu wzięło udział 22/35 respondentów.        W 

ramach ankiety uczniowie odpowiedzieli na 6 pytań odwołujących się do tego, czy szkoła jest 

zainteresowana sytuacją panującą w domu ucznia, czy każdy może rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania, czy w szkole jednakowo traktuje się zarówno dziewczęta, jaki chłopców, czy 

sytuacja majątkowa i status społeczny rodziców mają wpływ na postrzeganie uczniów przez 

nauczycieli, czy w szkole bierze się pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów? Ostatnie z 

pytań dotyczyło tego, czy uczniowie otrzymują ze strony nauczycieli potrzebne im w danej sytuacji 

wsparcie? 

Z przeprowadzonych badań wynika, że Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jackowie jest 

placówką, której uczniowie są podmiotem działań dydaktyczno - wychowawczych, 

podejmowanych w odniesieniu do indywidualnej sytuacji uczniów, zwracając uwagę na potrzeby i 

zainteresowania uczniów. 

Szczegółowe wyniki ankiety ilustruje poniższe zestawienie: 



Moja szkoła  tak  raczej 

tak  

trudno 

powiedzieć  

raczej 

nie  

nie  

1. Szkoła interesuje się mną i moją sytuacją w 

domu  

41,00% 41,00% 14,00% 0,00% 4,00% 

2. Każdy może rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania (może znaleźć coś dla siebie)  

45,00% 23,00% 18,00% 9,00% 5,00% 

3. W szkole tak samo traktuje się dziewczyny i 

chłopaków  

50,00% 32,00% 0,00% 9,00% 9,00% 

4. Nauczyciele nie biorą pod uwagę, tego skąd 

kto jest, kim są jego rodzice i ile ma pieniędzy  

40,00% 14,00% 18,00% 14,00% 14,00% 

5. W szkole zwraca się uwagę na moje 

potrzeby i zainteresowania  

55,00% 4,00% 32,00% 0,00% 9,00% 

6. W szkole nauczyciele wspierają mnie kiedy 

tego potrzebuję 

55,00% 18,00% 18,00% 0,00% 9,00% 

Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 80%) uczniów ma poczucie, że szkoła interesuje 

się nimi i ich sytuacją w domu. 68% uczniów twierdzi, że każdy może rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania, 18% nie potrafii określić się co do tego zagadnienia, a tylko 14% uważa, że nie 

może znaleźć w szkole nic dla siebie. Ponad 80% ankietowanych twierdzi, że w szkole równo 

traktowani są chłopcy i dziewczęta. Uczniowie nie mają poczucia, że nauczyciele w relacji z 

uczniami biorą pod uwagę pochodzenie i status materialny rodziny. Ponad 60% uczzniów uważa, że 

szkoła zwraca uwagę na jego potrzeby i zainteresowania. 32% uczzniów nie potrafii określić się co 

do tego zagadnienia, a znikomy odsetek ankietowanych twierdzi, że ich potrzeby i zainteresowania 

nie są w szkole realizowane. Zdecydowana większość ankietowanych (73%) uważa, że uzyskują 

wsparcie od nauczycieli, kiedy tylko potrzebują. 

Podczas ankiety uczniowie mieli możliwość zgłaszania ewentualnych uwag na temat 

funkcjonowania szkoły. Wynikiem tego były następujące spostrzeżenia: spośród respondentów, 

tylko jedna osoba ma poczucie, że nauczyciele nie przestrzegają statutu szkoły i każą uczniom go 

łamać. 

II. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD RODZICÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE 

W badaniu wzięło udział 16 respondentów. Ankietowani rodzice udzielali odpowiedzi na 7 pytań 

dotyczących tego, czy szkoła, do której uczęszczają ich dzieci posiada wiedzę na temat uczniów       

i ich sytuacji społecznej, czy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, czy 

otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli, czy są traktowani sprawiedliwie, czy nauczyciele 

zwracają uwagę na zainteresowania uczniów, czy udzielają wsparcia adekwatnego do ich potrzeb  

oraz czy rodzic otrzymuje wsparcie od szkoły. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość rodziców ma poczucie, że szkoła 

daje wsparcie uczniom adekwatnie do ich potrzeb, w pracy z uczniami korzysta z wiedzy rodziców 

na temat dziecka i jego sytaucji społecznej, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w 

szkole i zwraca się uwagę na ich potrzeby. Większość ankietowanych odpowiadała na pytania 

pozytywnie i udział procentowy odpowiedzi tak i raczej tak jest znacznie powyżej 65% w każdym 

poruszanym zagadnieniu.  

Szczegółowe wyniki ankiety ilustruje poniższe zestawienie: 



Moja szkoła  tak  raczej 

tak  

trudno 

powiedzieć  

raczej 

nie  

nie  

1. Szkoła korzysta z mojej wiedzy na temat 

dziecka i jego sytuacji społecznej 

50,00% 44,00% 0,00% 6,00% 0,00% 

2. Moje dziecko może rozwijać swoje 

indywidualne zainteresowania w szkole 

37,50% 31,00% 19,00% 12,50% 0,00% 

3. W szkole moje dziecko otrzymuje wsparcie 

adekwatne do jego potrzeb  

44,00% 37,50% 6,00% 12,50% 0,00% 

4. Moje dziecko traktowane jest w szkole 

sprawiedliwie 

31,00% 38,00% 19,00% 6,00% 6,00% 

5. W szkole zwraca się uwagę na potrzeby i 

zainteresowania mojego dziecka 

56,00% 13,00% 25,00% 6,00% 0,00% 

6. Wsparcie, które moje dziecko uzyskuje w 

szkole odpowiada jego potrzebom 

44,00% 25,00% 19,00% 12,00% 0,00% 

7. W szkole otrzymuję wsparcie, którego 

czasami potrzebuję jako rodzic 

56,00% 13,00% 25,00% 6,00% 0,00% 

 

 

Podczas ankiety rodzice mieli możliwość zgłaszania ewentualnych uwag na temat funkcjonowania 

szkoły. Wynikiem tego były następujące spostrzeżenia: tylko jeden jeden rodzic zamieścił swoje 

spostrzeżenie. Ma on poczucie, że dziecko traktowane jest indywidualnie jedynie z uwagi na 

posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Twierdzi, że braak jest podejścia 

indywidualnego do jego zainteresowań faktyczznych np. fotografia, filmy science fiction lub o 

tematyce medycznej czy grafiką komputerową. Rodzic sugeruje, by nauczyciele więcej dostarczali 

odpowiednich okazji, aby dziecko mogło zademonstrować w sposób użyteczny swoje 

zainteresowania. Rodzic zauważa, że dziecko pisze ciekawie (udział w konkursach organizowanych 

przez nauczycieli szkoły) nieszablonowo, ale musi mieć temat, który rozumie i „czuje” i ktoś musi 

nad nią czuwać. Wskazuje również na zainteresowania dziecka tworzeniem prezentacji                    

w programie PawerPoint, które sprawiają dziecku radość.  

 

III. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ FUNDACJI „ELEMENTARZ” W JACKOWIE 

 

Trzecia grupą ankietowanych stanowili nauczyciele pracujący w  Szkole Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie, którzy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w poniższych 

zestawieniach: 

 

Inspiracje w pracy nauczycieli 
bardzo 

dużym 
dużym średnim małym nikłym 

1. Znajomość możliwości psychofizycznych i 

potrzeb rozwojowych uczniów 

25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2. Znajomość stylu uczenia się uczniów 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 

3. Orientacja w sytuacji społecznej uczniów 25.00% 62.50%  12.50% 0.00% 0.00% 



4. Znajomość zaleceń/opinii pedagoga, 

z poradni itp. 

47.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

5. Sugestie rodziców dotyczące 

ucznia/uczennicy 

41.00% 11.00% 48.00% 0.00% 0.00% 

6. Znajomość dokumentacji uczniów, np. IPET, 

KIPU 

41.00% 59.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

7. Rozpoznawanie i pokonywanie własnych 

stereotypów 

29.00% 71.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Z powyższych odpowiedzi wynika, iż nauczyciele znają potrzeby i możliwości uczniów, posiadają 

wiedzę na temat stylów uczenia się dzieci, bardzo dobrze orientują się w sytuacji społecznej 

uczniów, co sprawia że uczniowie nie czują w szkole anonimowi. Ponadto nauczyciele w swojej 

pracy uwzględniają w zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

W planowaniu i realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego ankietowani uwzględniają 

informacje uzyskane od rodziców na temat danego ucznia, czy uczennicy w stopniu 

zróżnicowanym. Nauczyciele znanają dokumentację dotycząca indywidualnych potrzeb uczniów 

z dostosowaniem wymagań. 

 

 

Moja szkoła 
tak 

raczej 

tak 

trudno 

powiedzieć 

raczej 

nie 
nie 

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby rozwojowe 

i każdego ucznia/uczennicy 

59.00% 41.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2. W szkole zwraca się uwagę na rozpoznanie 

sposobów uczenia się uczniów  

47.00% 47.00% 6.00% 0.00% 0.00% 

3. W szkole rozpoznaje się sytuację społeczną 

każdego ucznia/uczennicy 

94.2% 5.8% 0.00% 0.00% 0.00% 

4. Uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania i uzdolnienia 

100,00

% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

5. W szkole dzieci otrzymują wsparcie 

adekwatnie do ich potrzeb 

88.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6. W szkole istnieją różnorodne formy wsparcia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

100.00

% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

7. W szkole realizowane są działania 

antydyskryminacyjne obejmujące jej całą 

społeczność 

100.00

% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

8. W szkole uczniowie traktowani są 

indywidualnie 

100,00

% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Ankietowani nauczyciele opowiadali się za tym, że szkoła, w której uczą rozpoznaje potrzeby 

rozwojowe każdego ucznia/uczennicy oraz uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie. Stwierdza 

się, iż w szkole zwraca się uwagę na rozpoznanie sposobów uczenia się uczniów, którzy mają 



również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Poza tym placówka organizuje 

różnorodne formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a uczniowie są 

traktowani indywidualnie. Wszyscy nauczyciele są zdania, że w szkole realizowane są działania 

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. 

 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET: 

 w dalszym ciągu podejmować działania ukierunkowane na indywidualne podejście do 

ucznia;  

 kontynuować współpracę szkoły z rodzicami;  

 wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości;  

 kontynuować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, 

dostosowanych do potrzeb każdego ucznia w celu wyrównywania braków i zaległości;  

 kontynuować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i inne 

specjalistyczne.  

 

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 

Mocne strony: 

 Szkoła rozpoznaje potrzeby każdego ucznia.  

 Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości.  

 Zespoły nauczycieli podejmują działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.  

 Nauczyciele właściwie określają formy pomocy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 

w nauce.  

 Uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.  

 W szkole nie jest widoczne wykluczenie uczniów z uwagi na status społeczny 

i ekonomiczny.  

Słabe strony:  

1. Nie wszyscy uczniowie i ich rodzice informują o sytuacji domowej przekładającej się na 

funkcjonowanie dziecka w szkole.  

2. Nie wszyscy uczniowie wyrażają chęć udziału w konkursach szkolnych, akcjach i zajęciach 

pozaszkolnych proponowanych przez nauczycieli. 

3. Nie wszyscy uczniowie informują o swoich zainteresowaniach i aktualnych potrzebach ze 

strony szkoły. 

 

Rekomendacje do dalszej pracy: 

1. Należy kontynuować rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów i adekwatnie do nich 

określać formy pomocy.  

2. Należy prowadzić dokumentację podejmowanych działań w zakresie zindywidualizowanej 

pracy z uczniem.  

3. Należy kontynuować pracę z uczniami pod kątem osiągania przez nich sukcesów na miarę 

możliwości.  

4. Należy dopracować wzajemną komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami.  

5. Należy kontynuować działania wzmacniające poczucie tolerancji i akceptacji wśród 

uczniów. 

 

Jacków, 31.05.2020 r.                

Opracowanie: 



mgr Katarzyna Ormańczyk 


