
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole i w oddziałach 

przedszkolnych w roku szkolnym 2012-2013. 

 

OBSZAR I 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej przedszkola. 

WYMAGANIE 

1.3. Respektowane są normy społeczne. 

KOMENTARZ: 

 

W oddziałach przedszkolnych podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 

zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Dzieci wiedzą jakich 

zachowań się od nich oczekuje i mają poczucie bezpieczeństwa. W oddziałach 

przedszkolnych podejmowane działania wychowawcze są analizowane i oceniane, 

prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. 

 

W ankiecie rodzice 56 z 57 oświadczyli, że dzieci w oddziałach przedszkolnych czują się 

dobrze i bezpiecznie. W ocenie badanych chętnie przychodzą do przedszkola, zgłaszają swoje 

potrzeby, problemy, darzą zaufaniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Poczucie bezpieczeństwa przedszkolaków zwiększa ogrodzony teren szkoły oraz monitoring 

wizyjny. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziałów przedszkolnych przez rodziców, 

prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby. 

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są dla nich bezpieczne. Stan techniczny 

urządzeń, sale, korytarze, łazienki są dostosowane do wieku dzieci.  Plac zabaw wyposażony 

jest w sprzęt i urządzenia do zabaw i gier, które posiadają atest bezpieczeństwa i certyfikat; 

poddawane są regularnej kontroli i konserwacji. Na placu zabaw brak jest regulaminu 

bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń. 

Podczas wywiadu dzieci stwierdziły, że w oddziałach przedszkolnych  czują się bezpiecznie. 

Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo 

wychowanków. Nauczyciele zwracają uwagę na zgodny i bezpieczny przebieg zajęć oraz 

zabaw ruchowych zorganizowanych podczas ich trwania.  

Ponadto wychowawcy oddziałów przedszkolnych  współpracują z policją i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Organizowane są 

pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, kontaktu ze zwierzętami (np. w przypadku 

ataku ze strony psa). Dzieci wiedzą jak zachować się podczas jazdy samochodem, czy w 

przypadku odłączenia się od rodziców lub opiekunów (znają numery instytucji, które mogą 

udzielić im pomocy). 

Z wywiadów z dziećmi wynika, że prawie wszystkie dzieci czują się w swojej sali dobrze              

i bezpiecznie(95,5%). 4,5% dzieci  wyraża odmienne zdanie. 

 

W oddziałach  przedszkolnych prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. 

W oddziałach przedszkolnych diagnozuje się zachowania dzieci.  

Diagnoza zachowań dzieci dokumentowana jest dwa razy w roku. W ankiecie nauczyciele 

wskazali sposoby prowadzenia diagnozy zachowań dzieci. Prowadzenie diagnozy 

 odbywa się w sposób planowy i systematyczny w arkuszach obserwacyjnych. Nauczyciele 

obserwują dzieci w różnych sytuacjach dydaktyczno- wychowawczych , głównie podczas 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Spostrzeżenia  z obserwacji odnotowują                    

w arkuszu obserwacji. Dla porównania rozwoju umiejętności, samodzielności, rozwoju 

społecznego, współpracy w zespole prowadzona jest obserwacja wstępna dziecka (do końca 



października) i obserwacja końcowa (do końca miesiąca kwietnia). Prowadzone są dzienniki 

wychowawcze, w których odnotowywane są rozmowy indywidualne z rodzicami. Diagnoza 

obejmuje również zachowania niepożądane dzieci. Wyniki z diagnozy końcowej 

przedstawiane są w formie sprawozdań na zebraniu Rady Pedagogicznej i analizowane 

podczas dyskusji. Wnioski z analiz służą jako wytyczne do dalszej pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Z wynikami diagnozy zapoznawani są rodzice. 

Prowadzone są również rozmowy ze specjalistami. 

Ponadto wspólnie z dziećmi wychowawcy grup wypracowują „Kodeks przedszkolaka”,            

który jest akceptowany przez dzieci. Na jego podstawie dzieci znają zasady funkcjonowania  

w grupie. 

 

W oddziale przedszkolnym  podejmuje się działania wychowawcze mające na celu 

zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. 

W oddziałach przedszkolnych przestrzegane są zasady i normy postępowania zawarte                    

w Kodeksie Przedszkolaka, Prawa Dziecka oraz zasady savoir vivre. 

Nauczyciele odpowiedzieli, że pozytywne zachowania dzieci są wzmacniane poprzez 

pochwały słowne przed rodzicami, na forum grupy oraz przywileje i nagrody zgodnie                      

z ustalonym kontraktem grupowym.  

Dzieci otrzymują różnorodne nagrody, wyróżnienia, które są przyznawane m.in. za zgodną 

zabawę, zjedzony posiłek.  

Nauczyciele reagują na wszystkie niewłaściwe zachowania wychowanków ,które mogą 

zagrażać  bezpieczeństwu innych dzieci. Wychowawcy ustalają przyczynę niewłaściwego 

zachowania oraz motywują dzieci do podejmowania  próby rozwiązywania problemu.          

W tym celu  prowadzą rozmowy z dziećmi  i rodzicami oraz  stosują kary zgodnie z 

ustalonym kontraktem.  

Nauczyciele wskazują przedszkolakom pożądane zachowania na podstawie literatury 

dziecięcej i  historyjek obrazkowych. 

 

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 

Z uzyskanych wywiadów niemal wszystkie dzieci wiedzą, jakie zasady zachowania 

obowiązują podczas ich pobytu w oddziałach przedszkolnych (98,5%). Tylko jedno dziecko 

wykazało, iż ma z tym problemy (1,5%). 

Dzieci w wywiadzie poinformowały, że podczas zajęć, zabaw, posiłków, spaceru, nie wolno 

bić się, kłócić, krzyczeć, hałasować, odłączać się od grupy, rozmawiać, rzucać jedzeniem, 

zabierać zabawek, dokuczać, biegać, rzucać kamykami, wygłupiać się. 

Ponad połowa badanych dzieci (56,7%) potrafi określić w sposób uogólniający ustalone 

normy zachowania. Pozostałe dzieci wskazują w odpowiedzi wyłącznie na jeden wybrany 

aspekt zachowania. 

 

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. 

Efekty działań wychowawczych są poddawane analizie i ocenie na posiedzeniach  zespołu 

edukacji  wczesnoszkolnej ,radach  pedagogicznych a  na ich podstawie nauczyciele 

konstruują wnioski do dalszej pracy. Na pytanie, w jaki sposób prowadzona jest ocena 

skuteczności działań wychowawczo – profilaktycznych, nauczyciele udzielili następujących 

odpowiedzi: 

- ewaluacja programu wychowawczego szkoły, 

- analiza planu wychowawczego (sprawozdanie),  

-tworzenie odpowiednich narzędzi badawczych przez zespół ewaluacyjny,  

-wdrażanie i uwzględnianie wniosków z ewaluacji przy tworzeniu programu wychowawczego 

i  profilaktycznego  w kolejnych latach. 



 

 

 

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych 

zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. 

Prowadzone przez oddziały przedszkolne działania profilaktyczne są wystarczające i nie ma 

potrzeby modyfikacji działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 

pożądanych zachowań. W celu przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym wychowawcy 

w grupach rozmawiają z przedszkolakami, jak należy się zachowywać. Pracownicy zawsze 

reagują na niewłaściwe zachowania oraz są wspierani przez specjalistów. 

 

Wnioski: 

 Opracowanie regulaminu korzystania z placu zabaw i umieszczenie go w widocznym 

miejscu. 

 Opracowanie systemu nagród i kar (jak pozytywnie wzmacniać pożądane oraz 

eliminować niewłaściwe zachowania) jednolitego dla wszystkich oddziałów 

przedszkolnych,  

Pedagogizacja rodziców związana z podnoszeniem ich kompetencji wychowawczych 

 
OBSZAR II 

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. 

WYMAGANIE 

2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy. 

KOMENTARZ: 

 

W oddziałach przedszkolnych istnieje koncepcja pracy. Jest ona analizowana pod kątem 

wzbogacenia i urozmaicenia oferty zajęć. Wnioski z analizy są wprowadzane do 

realizacji. Wszyscy rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. 

W przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną, koncepcja pracy. 

 

W oddziałach przedszkolnych istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy, 

która została wypracowana przez większość nauczycieli i podjęta uchwałą.  

Najważniejszymi założeniami koncepcji są m.in.: 

 przygotowanie do kolejnego etapu edukacji, 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

 promowanie bezpiecznego, aktywnego trybu życia, 

 wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych, 

 opieka i wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 praca zgodnie z potencjałem i możliwościami rozwojowymi dziecka, 

 wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 

 uczenie tolerancji, akceptacji, wrażliwości na potrzeby innych. 

Nauczyciele wymienili najważniejsze działania, poprzez które realizują koncepcję pracy 

przedszkola, m.in.: 

 prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową, 

 diagnozowanie rozwoju dzieci, systematyczna obserwacja, 

 angażowanie rodziców w organizację imprez klasowych, 

 opracowywanie planów miesięcznych, 

 integrowanie działań wychowawczych, 

 przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, 



 promowanie oddziałów przedszkolnych w środowisku, 

 określanie stopnia gotowości szkolnej, 

 dostosowywanie metod i form pracy – indywidualizacja, 

 dbałość o bezpieczeństwo, 

 przygotowywanie dzieci do podjęcia nauki w szkole 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie koncepcji pracy przedszkola przez Radę 

Pedagogiczną jest protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia  30 sierpnia 2012r. 

Oddziały przedszkolne prowadzą działania realizujące koncepcję pracy. 

Najważniejsze działania oddziałów przedszkolnych, które realizują koncepcję 

pracy, to: 

• współpraca całej społeczności przedszkolnej - nauczyciele, pracownicy administracyjno – 

obsługowi, rodzice i dzieci, 

• współtworzenie jak najlepszych warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju 

dziecka, 

• zachęcanie do współpracy przy realizowaniu podejmowanych działań w oddziałach 

przedszkolnych, 

• wskazywanie zdolności, problemów zdiagnozowanych u dziecka i wspólne ustalanie planu 

dalszego działania, 

• prowadzenie zajęć otwartych, podczas których można obserwować dziecko na tle grupy, 

• zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, 

• odchodzenie od pracy z całą grupą na rzecz pracy indywidualnej i zespołowej, 

• stosowanie różnorodnych form i metod pracy umożliwiających rozbudzanie zainteresowań 

dziecięcych oraz zachęcanie ich do radosnej zabawy pozwalającej na zdobywanie nowej 

wiedzy i umiejętności, 

• systematyczne unowocześnianie wyposażenia sal dydaktycznych, 

• tworzenie ciekawych kącików tematycznych, 

• tworzenie warunków umożliwiających prezentowanie przez dzieci swoich możliwości, 

umiejętności, zdolności ¬  eksponowanie prac dziecięcych, 

• zapraszanie dzieci do tworzenia przedstawień teatralnych oraz programu uroczystości 

przedszkolnych (dziecko jako aktor, reżyser, animator, tancerz, piosenkarz itp.), 

• wykorzystywanie prac dziecięcych do dekorowania sal, 

• promowanie w środowisku lokalnym umiejętności dziecięcych, 

• organizowanie akcji charytatywnych „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,  

• stosowanie różnorodnych metod pracy (Metoda Projektu, Metoda Dobrego Startu). 

Realizację koncepcji pracy oddziałów przedszkolnych potwierdzają także wyniki wywiadów 

z dziećmi. Dzieci wskazują na różnorodność zajęć odbywających się w oddziałach 

przedszkolnych. Największą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne – rysowanie, 

malowanie – 40,2%, zajęcia z tablicą interaktywną – 28,3%. Nieco mniej dzieci uważa za 

ulubione ćwiczenia na kartach pracy – 16,4% oraz udział w zabawach swobodnych – 14,9%. 

Dość atrakcyjne są także zajęcia rytmiczne – 13,4%. Największą uwagę wśród zdobywanych 

umiejętności  dzieci zwracają na czytanie i pisanie, dobre zachowanie, głoskowanie – po 

28,3%, liczenie – 20,8% oraz rysowanie – 14,9%.  

Dzieciom natomiast sprawiło trudność odpowiedzi na pytania stanowiące założenia koncepcji 

pracy.  Dzieci mają problem z wyjaśnieniem znaczenia słowa „tolerancja”. Zaledwie kilka 

osób potrafiło trafnie określić to pojęcie. Jedynie około 19% ogółu dzieci potrafi właściwie 

wyjaśnić, co to znaczy prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Większość dzieci wskazuje 

tylko na niektóre elementy tego zagadnienia, a 14,9% ogółu dzieci nie potrafi podać żadnej 

odpowiedzi na to pytanie. Natomiast 1/4 ogółu dzieci (26,8%) dość trafnie określa, co to 

znaczy „mieć dobre maniery” odnosząc to pojęcie do grzeczności na co dzień i używania 



magicznych słów. Jednocześnie 13,4% dzieci nie znajduje odpowiedzi na to pytanie. 

Wskazuje to na niski poziom opanowania tej wiedzy. 

 

Koncepcja pracy jest analizowana 

Zdaniem nauczycieli koncepcja pracy przedszkola jest analizowana , a wnioski stanowią 

podstawę do: 

 planowania pracy z dziećmi, 

 planowania pracy indywidualnej, 

 wspomagania i korygowania rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych, 

 kierowania do specjalistów, 

 dostosowywania metod i form pracy do możliwości rozwojowych dzieci, 

 rozwijania zdolności i zainteresowań. 

 

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy  

Koncepcja pracy  ma charakter otwarty i może być modyfikowana i nowelizowana w razie 

potrzeb. Analizowanie realizacji koncepcji w codziennej pracy jest dokonywane w systemie 

rocznym i biorą w nim udział wszyscy nauczyciele.  

 
Wśród  ankietowanych  rodziców (57 na 57) wszyscy zgadzają się z założeniami koncepcji 

pracy oddziałów przedszkolnych. 

 

Znajomość i akceptacja przez rodziców koncepcji pracy  

Większość rodziców (55 na 57) odpowiedziało, że zna koncepcję pracy oddziałów 

przedszkolnych , a wszyscy, że ją akceptują. Zdaniem rodziców największy nacisk                         

w oddziałach przedszkolnych kładzie się, m.in. na: 

 przygotowanie do kolejnego etapu edukacji (49 na 57), 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań (36 na 57), 

 promowanie bezpiecznego, aktywnego trybu życia (31 na 57), 

  wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych (31 na 57). 

Zdaniem rodziców kierunki pracy oddziałów przedszkolnych są odpowiednie i zgodne                  

z potrzebami dzieci. 

 

Wnioski: 

 Podczas zajęć z dziećmi zwrócić uwagę na terminy typu: tolerancja, dobre maniery, 

zdrowy tryb życia. 

 
Szkoła – zakres ewaluacji kl. I – VI 

 

Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły” 

Wymaganie: 1.4. Respektowane są normy społeczne 

(wymaganie na poziom B). 

 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole” 

Wymaganie: 2.1. Szkoła ma koncepcję  pracy (wymaganie na poziom B) 

 

Adnotacja do obszaru: 

 



Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły” 

Wymaganie: 1.4. Respektowane są normy społeczne 

(wymaganie na poziom B). 

  

 Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.  Znają zasady właściwego zachowania się               

w szkole i poza szkołą. W szkole dokonuje się diagnozy zachowań  uczniów. Podejmowane 

są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. 

Prowadzi się analizę podejmowanych działań. Podczas modyfikacji działań wychowawczych 

uwzględnia się inicjatywy uczących się. 

 Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Wskazują na to wyniki badania ankietowego.              

W  odpowiedzi na to pytanie: Czy czujesz się bezpiecznie na lekcjach?  91% uczniów 

stwierdziło, że tak. Ponad połowa uczniów  twierdzi,  że w szkole nie ma miejsc 

niebezpiecznych. Część badanych uczniów wskazuje miejsca ,w których czuje się mało 

bezpiecznie (między innym schody, łazienka , szatnia, korytarze, boisko). W wypowiedziach 

ustnych dzieci doprecyzowały,   że czują się niebezpiecznie w łazience ze względu na 

problemy z zamykaniem drzwi, a boisko jest miejscem niebezpiecznym tylko wtedy ,gdy 

przebywają na nim poza lekcjami w czasie  popołudniowym. Rodzice podkreślają dbałość 

nauczycieli i innych pracowników szkoły o bezpieczeństwo dzieci. Według nich dzieci 

chętnie chodzą do szkoły i czuję się w niej bezpiecznie. Rodzice dostrzegają działania  

podejmowane przez szkołę .Poczuciu bezpieczeństwa sprzyjają przede wszystkim dyżury 

nauczycieli ,w tym pełnione na boisku                i przed szkołą oraz monitoring wizyjny. 

Rodzice wskazują również na znaczącą rolę pogadanek prowadzonych przez nauczycieli                

i znajomość zasad właściwego zachowania. 

Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się. 

Znajomość zasad zachowania zawartych w statucie szkoły deklaruje 97% uczniów. 

Uczniowie wiedzą , jak należy się zachować, gdyż na początku każdego roku szkolnego 

poznają zasady określone w statucie szkoły , w tym prawa i obowiązki ucznia oraz zasady 

zawarte w Kodeksie honorowego ucznia. Ankietowani uczniowie w 95% twierdzą,                    

że przestrzegają zasad określonych w statucie. 

W poszczególnych pomieszczeniach szkoły znajdują się regulaminy klasopracowni, świetlicy, 

stołówki, szatni. We właściwym miejscu umieszczony jest regulamin korzystania z boiska  

szkolnego. Obserwacja zachowań uczniów w czasie lekcji ,przerw czy w czasie przedstawień, 

wyjść ,spotkań poza teren szkoły, pozwala stwierdzić, że uczniowie przestrzegają ustalonych 

zasad zachowań. 

 

         W szkole dokonuje się diagnozy zachowań  uczniów poprzez obserwacje  prowadzone 

przez nauczycieli w różnych sytuacjach dydaktyczno- wychowawczych, sondaże ankietowe 

,wywiady, rozmowy, analizę dziennika elektronicznego, techniki socjometryczne ,analizę 

dokumentów, analizę  monitoringu .Materiałem diagnostycznym są również opinie uczniów 

,nauczycieli , rodziców, pracowników szkoły. Na bieżąco prowadzone  są obserwacje                   

i konsultacje przez zespoły nauczycieli oraz pedagoga . Zachowania uczniów odnotowywane 

są systematycznie w dzienniku elektronicznym. Kieruje się uczniów na badania do poradni 

psych.-pedagogicznej. W ramach diagnozy zagrożeń pedagog i nauczyciele rozpoznają 

środowisko domowe i pozaszkolne uczniów. Nauczyciele wskazali również w ankiecie,               

że analizują zachowania uczniów poprzez rozmowy z nimi, nauczycielami uczącymi czy 

dyżurującymi, umożliwiają dokonywanie samooceny i systematycznie prowadzą ocenę 

zachowania uczniów. 

 

     W szkole podejmowane są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 



wzmacnianie pożądanych zachowań. By zapobiegać zagrożeniom ,nauczyciele 

konsekwentnie reagują na przejawy niewłaściwego zachowania stosując  procedury zawarte  

w statucie szkoły. Wśród badanych uczniów 99%  wskazało, że nauczyciele stosują system 

kar i nagród zgodny ze statutem .         W szkole opracowane  są  też  Procedury postepowania 

w różnych sytuacjach. Po ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego 

podejmowane są  różne działania mające na celu realizację ustalonych wniosków. 

Nauczyciele realizują m. in.  program, „Spójrz inaczej” czy zajęcia  w ramach Alternatywy 

,programy zajęć pozalekcyjnych, teatralne, sportowe, program ekologiczny Comeniusa, 

program Bezpieczny Internet, ,,Dobre maniery” . Zgodnie                      z wytycznymi 

programu wychowawczego i profilaktycznego  prowadzone są  pogadanki  przez 

wychowawców, lekcje pedagoga , spotkania z policjantami, apele profilaktyczne, 

prezentowane filmy edukacyjne, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

.Pedagog i psycholog prowadzą zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach promocji zdrowia 

prowadzone są różne akcje, które promują zdrowy styl życia ,np. uczniowie otrzymują mleko, 

owoce             i warzywa; w piątki w stołówce szkolnej nadal prowadzony jest dzień 

owocowy; organizowane są  konkursy prozdrowotne. Nauczyciele angażują uczniów do 

działalności w Samorządzie szkolnym, klasowym ,propagują udział w akcjach 

charytatywnych , np. szeroka akcja na rzecz hospicjum ;promują aktywne formy wypoczynku 

jakim są m. in. wycieczki. Organizowane są pokazy talentów, szkole zawody sportowe. 

Pozytywne zachowania uczniów są dostrzegane            i chwalone przez nauczycieli. 90 % 

uczniów zauważa, że nauczyciele wzmacniają pozytywne zachowania uczniów. 

Zaangażowanie uczniów  w różnych akcjach, udział w uroczystościach ,czy sukcesy uczniów 

są opisywane na stronie internetowej szkoły i w kronice szkolnej.  

 

              W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. 

Analizy dokonują nauczyciele w czasie spotkań  zespołu wychowawczego, zespołów 

przedmiotowych, rad pedagogicznych, indywidualnych rozmów z innymi nauczycielami , 

pedagogiem oraz na spotkaniach z rodzicami. W razie potrzeby dokonuje się modyfikacji 

działań mających na celu eliminowanie zagrożeń czy wzmacnianie pożądanych 

zachowań.98% uczniów wypełniających ankiety akceptuje działania wychowawcze                        

i profilaktyczne szkoły.  

 

               Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących 

się. 91% ankietowanych uczniów twierdzi, że w działaniach wychowawczych                                 

i profilaktycznych szkoły uwzględniane są inicjatywy uczniów, którzy mogą zgłaszać 

propozycje do wychowawców,                 opiekuna  samorządu (odnośnie wycieczek ,imprez 

szkolnych i klasowych, tematyki godzin wychowawczych, wyjść do kina). Uczniowie są 

autorami zapisów w kontraktach klasowych oraz wybierają konkursy, w których chcą 

uczestniczyć. 

 Uczniowie prezentują zachowania zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Statucie szkoły. 

Potwierdzają to obserwacje zachowań uczniów na  lekcji, w czasie przerw, na wycieczkach                

i podczas imprez. Sporadycznie zdarzają  się sytuacje , w których nie są respektowane normy 

społeczne. W bieżącym roku szkolnym dyrektor nie zastosował kar statutowych. 

 

 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole” 

Wymaganie: 2.1. Szkoła ma koncepcję  pracy (wymaganie na poziom B) 

 

Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, która została  przyjęta do realizacji   przez Radę 



Pedagogiczną. Koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom  i uczniom oraz jest przez 

nich akceptowana .Prowadzące są różne działania realizujące koncepcję pracy szkoły. 

Koncepcja jest analizowana i działania  modyfikowane. 

 

        Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły. Została ona opracowana przez dyrektora                  

i przyjęta po konsultacji z nauczycielami do realizacji   przez Radę Pedagogiczną uchwałą           

nr 6/08/2012r. w dniu 30 sierpnia 2012r. 

 

       Istniejąca w szkole Koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły .świadczą                 

o tym wypowiedzi nauczycieli w ankiecie, którzy wskazali jej główne założenia .  

   Nauczyciele wypowiedzieli się również ,które z działań uważają za najważniejsze: 

- rozwój zainteresowań i zdolności ,  

-przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia,  

-kształtowanie umiejętności społecznych, patriotycznych, prozdrowotnych, 

proekologicznych,  

-pielęgnowanie i budowanie tradycji szkoły, okolicy, regionu, państwa, Europy,  

-udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom, 

-wspomaganie rozwoju wiedzy i kompetencji nauczycieli . 

Pracownicy niepedagogiczni powiedzieli, że w szkole kładzie się nacisk na naukę, 

rozwój zainteresowań, kulturalne zachowanie uczniów i rozwój bazy dydaktycznej. 

 

             Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Do działań tych 

należy zaliczyć  dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych , system 

diagnozowania uczniów, szczegółowa analiza wyników nauczania i wychowania oraz 

właściwa realizacja podstawy programowej,  

wdrażanie oceniania kształtującego, indywidualizacja procesu nauczania, wykorzystanie 

nowoczesnych metod i technik nauczania, pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój 

bazy ,zapewnienie lepszych warunków pracy, dbałość o estetykę szkoły i funkcjonalność 

obiektów sportowych, doposażenie szkoły w sprzęt i nowoczesne pomoce, udostępnienie  

obiektów sportowych             i placu zabaw na potrzeby środowiska, ,prezentowanie aktualnej 

oferty szkoły, 

 dbałość o wypracowane tradycje szkoły i pielęgnowanie tradycji narodowych,  

prowadzenie zajęć dodatkowych, realizowanie  programu wychowawczego                                      

i profilaktycznego, organizowanie imprez szkolnych, konkursów, zawodów, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów ,organizację wycieczek, prowadzenie 

różnorodnych akcji( w tym charytatywnych),udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom i rodzicom oraz  prowadzenie zajęć rewalidacyjnych                                   

i socjoterapeutycznych, wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz 

konsultacji i porad, wspomaganie rozwoju wiedzy nauczycieli(-organizacja szkoleniowych 

rad pedagogicznych, wymiana doświadczeń, spotkania zespołów przedmiotowych                             

i wychowawczych, TIK, , udział w lekcjach otwartych). 

 

Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są 

wynikiem analiz. Analiza prowadzona jest  semestralnie  na zebraniach rady pedagogicznej 

.Również inne podmioty szkoły dokonują  analizy –uczniowie podczas zebrań Samorządu 

Uczniowskiego, rodzice na spotkaniach Rady Rodziców, pracownicy niepedagogiczni                    

w czasie rozmów            z dyrektorem i nauczycielami. W wyniku prowadzonej analizy 

zostały sformułowane wnioski: 

-Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

-Szkoła wykorzystuje obiekty sportowo-rekreacyjne. 



-Udział w pilotażowym programie Cyfrowa szkoła-nauczyciele doskonalą  swoje 

umiejętności w zakresie TIK. 

-Skutecznie i programowo wdrażana jest podstawa programowa. 

-Skutecznie prowadzona jest promocja szkoły. 

-Prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psych.-pedagogicznej. 

   Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana.  

  W ankiecie nauczyciele napisali, że modyfikowano koncepcję pracy szkoły poprzez: 

- działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej w kl. I – VI , --wdrażanie 

zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

-poszerzanie  oferty zajęć pozalekcyjnych, 

- kształcenie uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnych,  

- rozwój bazy „Cyfrowa szkoła”,  

-udział nauczycieli w szkoleniach i kursach . 

-poszerzono ofertę konkursów i zwiększono ilość zawodów sportowych. 

 

Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i jest przez nich akceptowana . 

 

94% uczniów odpowiedziało ,że zna koncepcję pracy szkoły i tyle samo procent uczniów 

przyznało, że akceptuje założenia koncepcji pracy szkoły.  6%  ankietowanych konsekwentnie 

nie akceptuje koncepcji pracy szkoły-można wnioskować na podstawie poprzedniej 

odpowiedzi, że są to ci uczniowie, którzy stwierdzili, że  jej nie znają. Uczniowie 

zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły na godzinach wychowawczych na początku roku 

szkolnego, zostało to odnotowane w temacie lekcyjnym.  

Uczniowie w ankiecie wskazują( aż  99%  uczniów), że w szkole kładzie się nacisk na 

bezpieczeństwo, a 94% twierdzi, że na  zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

 Uczniowie dostrzegają również, że w szkole rozwijane są zainteresowania, ponieważ 

73% uczniów wskazało na tę odpowiedź. Duże znaczenie dla uczniów ma również 

kultura osobista(53%) . Spośród  działań prowadzonych w szkole uczniom najbardziej 

podobają  się wyjścia i wyjazdy poza szkołę , imprezy szkolne ,zajęcia pozalekcyjne  

(tańce, „Spójrz inaczej”, alternatywa, SKS, matematyka, Music Club 2, zajęcia 

muzyczne, trening, historia, polski),konkursy (logo Comeniusa, loterie, konkursy z 

nagrodami, o Janie Pawle II, OLYMPUS, Clio, Kangur),zajęcia sportowe  ( piłka 

ręczna, biegi, SKS, zawody, basen). 

 

Koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom jest przez nich akceptowana. Rodzice zostali 

zapoznani z koncepcją pracy szkoły na pierwszym zebraniu z rodzicami.. Koncepcja 

pracy szkoły umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.93% ankietowanych  

rodziców twierdzi, że zna koncepcję pracy szkoły, a 7% uważa ,że nie zna. Rodzice 

wskazali sposoby, w jaki  poznali koncepcję pracy szkoły: 

-na zebraniu - 75% , 

-ze strony internetowej – 36% , 



-w rozmowie z nauczycielem/wychowawcą – 25%. 

Wśród badanych rodziców  95% akceptuje  koncepcję pracy szkoły ,a tylko                                                

3% odpowiedziało negatywnie. Rodzice twierdzą ,że w szkole kładzie się nacisk na:  

-wszechstronny rozwój ucznia,  

-rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka, 

-uczenie tolerancji, akceptacji, wrażliwości na potrzeby innych,  

- przygotowanie do kolejnego etapu edukacji,  

-pracę z uczniem  zgodnie z jego potencjałem intelektualnym i możliwościami, 

-bezpieczeństwo i aktywny tryb życia .  

 

Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły” 

Wymaganie: 1.4. Respektowane są normy społeczne 

(wymaganie na poziom B). 

 

 Wnioski: 

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.  Znają zasady właściwego zachowania się.            

W szkole dokonuje się diagnozy zachowań  uczniów. Podejmowane są działania mające na 

celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Prowadzi się analizę 

podejmowanych działań. Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się 

inicjatywy uczących się. W ciągu roku szkolnego zmniejszyła się o 15% liczba uczniów 

,którzy byli świadkami przemocy w szkole (na podstawie przeprowadzonych przez  pedagoga 

ankiet  we wrześniu i maju).Zmniejszyła się ilość  semestralnych ocen nieodpowiednich                  

i nagannych z zachowania   w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. 

Należy nadal: 

- realizować  założenia programu profilaktycznego, 

-przeprowadzać zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w  Internecie, 

- zwracać uwagę na bezpieczne zachowania uczniów na boisku szkolnym  i placu zabaw,  

-zwrócić uwagę na właściwe relacje w grupie rówieśniczej, 

-sprawdzić zamki w drzwiach we wszystkich łazienkach na każdym poziomie.  

 

Obszar: „Procesy zachodzące w szkole” 

Wymaganie: 2.1. Szkoła ma koncepcję  pracy (wymaganie na poziom B) 

 

Wnioski: 

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wykorzystuje obiekty 

sportowo-rekreacyjne. Poszerzono ofertę konkursów i zwiększono ilość zawodów 

sportowych. Szkoła wzięła udział w pilotażowym programie ,,Cyfrowa szkoła”, dzięki 

temu nauczyciele doskonalą swoje umiejętności  w ramach programu TIK. 

Skutecznie i programowo wdrażana jest podstawa programowa. W szerokim zakresie 

prowadzi się promocję Szkoły. 

Należy: 

- zwiększyć  dostępność treści Koncepcji pracy szkoły dla uczniów i rodziców poprzez 

umieszczenie dokumentu w bibliotece szkolnej, 

-zapoznać w sposób przystępny wszystkich uczniów o założeniach Koncepcji pracy szkoły- 

obowiązek wychowawcy  do 15.09, 

-zapoznać wszystkich rodziców o założeniach Koncepcji pracy szkoły- obowiązek spoczywa 

na wychowawcy  do 15.09. 

 

 


