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I. Cel ewaluacji wewnętrznej: 

Uzyskanie informacji czy i w jaki sposób wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska 

lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

 

II. Przedmiot ewaluacji: wymaganie 7 

Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Charakterystyka wymagania: 

 

Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi 

w środowisku lokalnym. Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich 

wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

III.  Kryteria do wymagania 7 

 Szkoła aktywnie współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi  w środowisku 

lokalnym. 

 Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym skutecznie wpływa               

na wszechstronny rozwój ucznia. 

 Szkoła podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego                                     

oraz uczestniczy w wielu działaniach prowadzonych  przez inne instytucje                                

IV. Pytania kluczowe: 

 

1. Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój ucznia? 

2. Z jakimi instytucjami środowiska lokalnego  współpracuje szkoła ? 

3. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? 

4. Jakie korzyści wykazują uczniowie dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym?  

5. Jak oceniana jest współpraca szkoły   ze środowiskiem lokalnym? 

6. Czy podejmowana  współpraca sprzyja  zaspokajaniu potrzeb szkoły  jak i środowiska lokalnego 

przynosząc obopólne korzyści? 

 

V. Wybór grupy badawczej – wszyscy nauczyciele szkoły, uczniowie i rodzice klas : II a, III a,              

IV d, V d, VI d, VII a, VIII a. 

 

VI. Opis metod i narzędzi badawczych - ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów, wywiad                                                              

z dyrektorem, analiza dokumentów. 

VII. Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

 



ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 

Badaniem objęto grupę 113 rodziców uczniów klas: 2a, 3a, 4d, 5d, 6d, 7a, 8a. 

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 

Pytanie 1: Z jakimi instytucjami środowiska lokalnego, według Państwa, współpracuje                    

                   szkoła? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 

 

 

 

 Biblioteka Miejska – odpowiedziało 100  respondentów (88,50%)) 

 Puławskie ośrodki kultury, np. MDK, ,,Dom Chemika” - 92 respondentów (81,42%) 

 Urząd Miasta -  68 respondentów (60,18%) 

 OSP, Policja, Ratownictwo Medyczne - 76 respondentów (67,26%) 

 Miejskie szkoły i przedszkola - 77 respondentów (68,14%) 

 Kino Sybilla - 76 respondentów (67,26%) 

 Puławski Park Naukowo-Technologiczny - 89 respondentów (78,76%) 

 Instytucje charytatywne (Hospicjum, PCK, Schronisko dla zwierząt) - 94 respondentów 

(83,19%) 

 Muzea - 50 respondentów (44,25%) 

 Kościół – 62 respondentów (56,64%) 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 70 respondentów (61,95%) 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 46 respondentów (40,71%) 

 Inne: podano po jednym przykładzie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  

i Sądem Rodzinnym. 
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Pytanie 2: Które z niżej wymienionych form współpracy ze środowiskiem  

                lokalnym są realizowane przez szkołę? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 

 

 

 Konkursy - odpowiedziało 102 respondentów (90,27%)) 

 Imprezy, uroczystości szkolne – 99 respondentów (87,61%) 

 Zajęcia w terenie -  82 respondentów (72,57%) 

 Wycieczki -  88 respondentów (77,88%) 

 Zajęcia w ośrodkach kultury (np.: warsztaty, spotkania integracyjne - 78 respondentów 

(69,03%) 

 Lekcje muzealne – 36 respondentów (31,86%) 

 Prelekcje, prezentacje -  36 respondentów (31,86%) 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi – 71 respondentów (62,83%) 

 Imprezy z udziałem rodziców – 54 respondentów (47,79%) 

 Akcje charytatywne – 69 respondentów (61,06%) 

 

Pytanie 3. Jakie korzyści, według Państwa, płyną dla dziecka ze współpracy    

                   szkoły ze środowiskiem lokalnym? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 

 Rozwój intelektualny - odpowiedziało 85  respondentów (75,22%) 

 Odkrywanie swoich zainteresowań – 89 respondentów (78,76%) 

 Umiejętność uczenia się -  64 respondentów (56,64%) 

 Kształcenie samodzielności i odpowiedzialności - 70 respondentów (61,95%) 
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 Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie – 94 respondentów (83,19%) 

 Poczucie przynależności do społeczności szkolnej – 75 respondentów (66,37%) 

 Ciekawe spędzanie wolnego czasu - 92 respondentów (81,42%) 

 Zdobycie uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców -  35 respondentów (30,97%) 

 Nawiązywanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły – 46 respondentów (40,71%) 

 Satysfakcja i zadowolenie z niesienia pomocy innym - 68 respondentów (60,18%) 

 Praca na rzecz środowiska – 61 respondentów (53,98%) 

 Zdobywanie nowych umiejętności – 77 respondentów (68,14%) 

Pytanie 4: Czy współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa  

                   na wszechstronny rozwój dziecka? 

 

 Tak – odpowiedziało 104  respondentów (92,04%) 

 Nie - brak odpowiedzi 

 Nie mam zdania  - odpowiedziało 9 osób (7,96%)  

 

Pytanie 5: Czy podejmowana przez szkołę współpraca ze środowiskiem  

                    lokalnym przynosi obopólne korzyści? 

 

 Tak - odpowiedziało 104 respondentów (92,04%) 

 Nie - brak odpowiedzi 

 Nie mam zdania  - odpowiedziało 9 osób (7,96%)  
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WNIOSKI Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW 

 

 Rodzice mają wiedzę na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wymienili 

wiele instytucji, z którymi współpracuje nasza placówka. Najwięcej, bo 88,50% rodziców, 

wskazało Bibliotekę Miejską, 83,19% osób - instytucje charytatywne, a 81,42%  osób - 

puławskie ośrodki kultury. Duża grupa respondentów - 78,76% , wskazała Puławski Park 

Naukowo-Technologiczny. Blisko 70% badanych zaznaczyło współpracę z miejskimi 

szkołami i przedszkolami (68,14%), OSP, Policją, Ratownictwem Medycznym (67,26%) i  

Kinem Sybilla (67,26%). Ponad 60% osób podało Urząd Miasta (60,18%) i Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczna (61,95%. Ponad połowa badanych wskazała kościół (56,64%).  

Muzea zaznaczyło 44,25% osób, a  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –40,71%. Podano  

po jednym przykładzie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Sądem 

Rodzinnym. 

 Rodzice podali również wiele form współpracy szkoły  ze środowiskiem lokalnym. 

Największym uznaniem cieszą się konkursy, które wskazało 90,27% badanych oraz imprezy i 

uroczystości szkolne (87,61%). W następnej kolejności: wycieczki (77,88%), zajęcia teatralne 

(72,57%), zajęcia w ośrodkach kultury np.: warsztaty, spotkania integracyjne (69,03%), 

spotkania z ciekawymi ludźmi (62,83%), akcje charytatywne (61,06%), imprezy z udziałem 

rodziców (47,79%), lekcje muzealne, prelekcje i prezentacje(31,86%). 

 Rodzice dostrzegają korzyści, jakie płyną dla dziecka ze współpracy szkoły ze 

środowiskiem lokalnym. 

Najwięcej osób wskazało doskonalenie umiejętności współpracy w grupie (83,19%), ciekawe 

spędzanie wolnego czasu (81,42%), odkrywanie swoich zainteresowań (78,76%)  i rozwój 

intelektualny (75,22%). W dalszej kolejności wymienili następujące korzyści: poczucie 

przynależności do społeczności szkolnej (66,37 %), kształcenie samodzielności  

i odpowiedzialności(61,95%), satysfakcja i zadowolenie z niesienia pomocy innym (60,18%), 

umiejętność uczenia się (56,64%), praca na rzecz środowiska (53,98%), zdobywanie nowych 

umiejętności (68,14%), nawiązywanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły (40,71%), 

zdobycie uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców (30,97%). 

 Zdecydowana większość rodziców  - 92, 04 %uważa, że współpraca ze środowiskiem 

lokalnym wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. 7, 96% badanych nie ma na ten temat 

zdania. 

 Wyniki wskazują, że rodzice uważają, iż podejmowana przez szkołę współpraca ze 

środowiskiem lokalnym przynosi obopólne korzyści (92, 04% badanych). Tylko 7, 96 

osób nie ma w tym zakresie zdania. 

 

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW 

Badaniem objęto grupę 133 uczniów klas: 2a, 3a, 4d, 5d, 6d, 7a, 8a. 

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 

Pytanie 1: W jakich inicjatywach organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym 

biorą udział uczniowie naszej szkoły? 

 konkursy – odpowiedziało 126 uczniów, czyli 95% ankietowanych, 

 imprezy, uroczystości szkolne – 110 uczniów, czyli 83% ankietowanych,  



 zajęcia w terenie np. sprzątanie świata – 104 uczniów, czyli 78% ankietowanych, 

 wycieczki – 100 uczniów, czyli 77% ankietowanych, 

 zajęcia w domu kultury – 63 uczniów, czyli 47% ankietowanych, 

 lekcje muzealne – 24 uczniów, czyli 18% ankietowanych, 

 prelekcje, prezentacje – 82 uczniów, czyli 62% ankietowanych, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi – 70 uczniów, czyli 53% ankietowanych, 

 akcje charytatywne np. Góra grosza, zbieranie nakrętek od butelek, wspomaganie schroniska 

(zbieranie karmy dla zwierząt) – 123 uczniów, czyli 92% ankietowanych. 

 

 

Pytanie 2: W jaki sposób dowiadujesz się o działaniach organizowanych przez środowisko 

lokalne i szkołę? 

 od Dyrekcji/nauczycieli – odpowiedziało 116 uczniów, czyli 87% ankietowanych, 

 informacje na stronie szkoły – 77 uczniów, czyli 58% ankietowanych, 

 ogłoszenia szkolne – 109 uczniów, czyli 82% ankietowanych, 

 od kolegi/koleżanki – 72 uczniów, czyli 54% ankietowanych. 

 

Pytanie 3: Jakie korzyści według Ciebie płyną dla uczniów ze współpracy ze środowiskiem 

lokalnym? 

 rozwój intelektualny – odpowiedziało 86 uczniów, czyli 65% ankietowanych, 

 rozwijanie sprawności fizycznej – 90 uczniów, czyli 68% ankietowanych, 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie – 99 uczniów, czyli 74% ankietowanych, 
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 kształcenie odpowiedzialności i samodzielności – 88 uczniów, czyli 66% ankietowanych, 

 satysfakcja i zadowolenie z niesienia pomocy innym – 87 uczniów, czyli 65% ankietowanych, 

 zdobywanie umiejętności – 98 uczniów, czyli 74% ankietowanych, 

 ciekawy sposób spędzania wolnego czasu – 77 uczniów, czyli 58% ankietowanych, 

 nabywanie doświadczenia – 81 uczniów, czyli 61% ankietowanych, 

 praca na rzecz środowiska – 106 uczniów, czyli 80% ankietowanych, 

 nawiązywanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły – 66 uczniów, czyli 50% 

ankietowanych, 

 inne – 20 uczniów, czyli 15% ankietowanych, w tym: 

 radość 

 nowe znajomości 

 satysfakcja 

 nabywanie wiedzy. 

 

 

 

Pytanie 4: Czy chętnie bierzesz udział w podejmowanych działaniach? 

 Tak – odpowiedziało 52 uczniów, czyli 40% ankietowanych, 

 Nie – odpowiedziało 20 uczniów, czyli 15% ankietowanych, 

 nie zawsze – odpowiedziało 59 uczniów, czyli 45% ankietowanych.
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Pytanie 5: Czy podejmowane działania są atrakcyjne? 

 tak – odpowiedziało 69 uczniów, czyli 54% ankietowanych, 

 nie – 18 uczniów, czyli 14% ankietowanych, 

 nie mam zdania – 41 uczniów, czyli 32% ankietowanych. 

 

 

 

 

WNIOSKI Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA UCZNIÓW 

 

 Uczniowie posiadają wiedzę na temat inicjatyw organizowanych w naszej szkole we 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. Najwięcej uczniów (ponad 90%) wskazało konkursy 

oraz akcje charytatywne. 

 Uczniowie wiedzą o działaniach organizowanych przez środowisko lokalne i szkołę przede 

wszystkim z informacji od Dyrekcji i nauczycieli oraz szkolne ogłoszenia (ponad 80%), a 

ponad połowa uczniów ze strony internetowej szkoły oraz koleżanek i kolegów. 

 40% uczniów chętnie bierze udział w podejmowanych działaniach, a 45% nie zawsze. 

 Ponad połowa uczniów stwierdziła, że podejmowane działania są atrakcyjne, a tylko 14% 

uważa, że są nieatrakcyjne. 

 Należy  

 zachęcać uczniów do udziału w różnych działaniach, 

 przedstawiać uczniom różnego rodzaju działania  

 konsultować z uczniami udział w konkursach, lekcjach w terenie, itp. 

 przyjmować od uczniów propozycje zajęć dodatkowych i wyjść 

 

 

Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że  rodzice są zaznajomieni  

z ofertą proponowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych.  Potwierdzają uczestnictwo dzieci  

w tych zajęciach. Z ankiety wynika również, że większość rodziców uważa, iż dzieci chętnie biorą 

udział zajęciach pozalekcyjnych (tak - 47.52%, raczej tak - 36.6%).Zdecydowana większość 

ankietowanych (89,1%) uważa, że udział uczniów w różnego rodzaju działaniach prowadzonych                 

na terenie szkoły, przyczynia się do ich rozwoju. Wskazują,                                                                       

które z działań podejmowanych z własnej inicjatywy przez uczniów są najcenniejsze: konkursy,                                   
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np. plastyczne (51,48%),  kiermasze - pomoc dla hospicjum (54,45%), rozgrywki sportowe  (35,64%), 

organizowanie imprez klasowych (31,68%), dyżury w stołówce szkolnej podczas obiadu - pomoc 

uczniom klas młodszych (21,78%) itd. (analiza pytania nr4).  

  

 Rodzice jednocześnie wskazali, jakie  działania aktywizujące uczniów można jeszcze 

prowadzić w szkole. Największa liczba - 4 ankietowanych(4%) wymieniła dodatkowe zajęcia 

 z języka angielskiego, zaś 2 osoby (2%) - zorganizowanie dzieciom czasu w czasie przerw. 

Pojedyncze propozycje to: dodatkowe zajęcia sportowe: nauka jazdy na nartach, łyżwach, nauka gry             

w tenisa, zajęcia z siatkówki, wzajemna pomoc uczniów -  zdolni uczniowie pomagają słabszym, 

podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej - więcej zajęć dydaktycznych, rozwojowych, konkursów, 

zajęcia taneczne, zabawy integracyjne dzieci młodszych z dziećmi starszymi, kiermasz - pomoc                       

dla schroniska. 

 Należałoby skłonić się nad propozycjami rodziców i zweryfikować opinię jednego  

z nich, dotyczącą  dostępności dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów młodszych. 

ANKIETA EWALUACYJNA  

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

Próba badawcza: 31 nauczycieli 

1 . Z jakimi instytucjami/ osobami nawiązał/a Pan/Pani współpracę 

 
 

Wnioski: Znaczna większość nauczycieli przyznaje, że najczęściej współpracują z ośrodkami kultury, 

instytucjami charytatywnymi, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną i kinem Sybilla. Ponad połowa 

nauczycieli zaznaczyła wspólne działania z Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta, Policją, OSP, 
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Ratownictwem medycznym, Parkiem Naukowo-Technologicznym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i Kościołem. Nieliczni ankietowani podjęli też współpracę z innymi organizacjami takimi 

jak: Radio Lublin, PTTK i Szkolny Związek Sportowy. 

 

2.Które z poniżej wymienionych form współpracy ze środowiskiem lokalnym są realizowane w 

szkole? 

 

 

Wnioski:  Najbardziej popularne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym realizowane w szkole 

to konkursy, imprezy, uroczystości szkolne, wycieczki i akcje charytatywne. Większość 

ankietowanych przyznaje też, że organizuje zajęcia w terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi                    

oraz prezentacje i prelekcje. Najrzadziej są realizowane w szkole imprezy z udziałem rodziców                         

do organizacji których przyznało się trochę mniej niż połowa ankietowanych. 

3. Czy współpraca ze środowiskami lokalnymi wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój 

ucznia? 
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Wnioski: Zdecydowana większość  nauczycieli stwierdziło, że współpraca ze środowiskami 

lokalnymi wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój ucznia. Tylko  nieliczni nie mają zdania                 

na ten temat. 

 

4. Czy uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych przez Pana/Panią we 

współpracy z lokalnym środowiskiem? 

 

 

Wnioski: Prawie wszyscy nauczyciele stwierdzili, że uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach 

podejmowanych we współpracy z lokalnym środowiskiem. 

 

5.Czy informacje o podejmowanych przez Pana/Panią działaniach są dostępne dla osób 

zainteresowanych (uczniów, rodziców, członków lokalnej społeczności)? 

 

Wnioski: Ankietowani zgodnie przyznają, że informacje o podejmowanych przez szkołę działaniach 

są dostępne dla osób zainteresowanych, czyli dla uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności. 

Wywiad z Dyrektorem  Szkoły Haliną Daniel: 

1. W jaki sposób i w jakim stopniu potrzeby środowiska lokalnego zostały uwzględnione               

w działaniach Szkoły? 

Potrzeby środowiska lokalnego w bardzo wysokim stopniu zostały uwzględnione w zapisach 

Programu wychowawczo – profilaktycznego oraz programach zespołów przedmiotowych                               

i programach wychowawczych poszczególnych klas oraz w programie zespołu „ Music Club 2”. 

 

96%

4%

A Tak - 96%

B Nie - 0%

C Nie mam zdania - 4%

96%

4%

A Tak - 96%

B Nie - 0%

C Nie mam zdania - 4%



2. Jakie formy współpracy ze środowiskiem lokalnnym podejmuje Szkoła? 

Szkoła podejmuje następujące formy współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

- zapraszanie przedstawicieli poszczególnych instytucji takich jak np.: Straż Miejska, Policja, Straż 

Pożarna , PRAESTERNO, MONAR, PPP na spotkania edukacyjne z uczniami i rodzicami. Szkoła 

organizuje Dni Otwarte Szkoły i Dni Europejskie, przygotowuje we współpracy MDK przedstawienia 

teatralne. Wycieczki zawodoznawcze do IUNG i realizacja projektów ogólnopolskich, Biblioteki 

Miejskiej. Organizowanie imprez z MDK z okazji Dnia Rodziny oraz uroczystości szkolnych                        

z udziałem rodziców,  dziadków i innych zaproszonych gości. 

3. Jakie działania i inicjatywy podejmuje Szkoła na rzecz środowiska lokalnego?. 

 Uczniowie i nauczyciele bardzo często podejmują różnorodne akcje i inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego. Są to : zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz puławskiego Hospicjum                      

w ramach programu Erasmus+, zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka zużytych baterii w ramach 

programów ekologicznych, udział w akcjach „ Sprzątanie świata”, Dzień bez samochodu , Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę , Polacy – Rodakom, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

patriotycznych. 

4. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym 

współpracuje szkoła? 

 Szkoła współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku 

lokalnym: Biblioteka Miejska, Policja, Straż Pożarna,  PRAESTERNO, MONAR, IUNG, Biblioteka 

Miejska, PPP na spotkania edukacyjne z uczniami i rodzicami, MDK, Puławskie Hospicjum, Puławski 

Park Technologiczno – naukowy, Przedszkola i Szkoły Miejskie, zakłady rzemieślnicze i zakłady 

pracy – realizacja programu zawodoznastwa , IUNG. 

5. Jakie najważniejsze korzyści odnoszą uczniowie dzięki współpracy Szkoły                                  

ze środowiskiem lokalnym? 

 Najważniejsze korzyści jakie odnoszą uczniowie ze współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

- zwiększają kompetencje społeczne 

-  mogą zaprezentować swoje zdolności, umiejętności, dzięki czemu podnoszą swoją samoocenę 

- mają możliwość osiągania sukcesów 

- uczą się, empatii 

- poszerzają swoją wiedzę o treści wykraczające poza podstawę programową 

- właściwie wykorzystują swój czas wolny 

- integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie więzi rodzinnych 

- poszerzają swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań 

- poznawanie ciekawych osób i specyfiki ich zwodów 

- uczą się właściwych zachowań proekologicznych  

 



Analiza dokumentacji szkolnej. 

 Analizie poddano następujące dokumenty:  Statut Szkoły,  Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, strona internetowa szkoły, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania 

zespołów przedmiotowych, kronika szkolna. 

Wnioski z analizy dokumentów: 

1. Informacje o  najciekawszych wydarzeniach w życiu szkoły, o sukcesach uczniów można 

znaleźć na szkolnej stronie internetowej, w kronice szkolnej, na tablicach 

informacyjnych oraz okazjonalnie  w lokalnych mediach. 

2. Nauczyciele-wychowawcy systematyczne zapisują w dziennikach informacje o ważnych 

wydarzeniach z życia klasy np. spotkania z policjantem, wyjścia do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej itp. 

3. Zapisy w dzienniku psychologa i pedagoga szkolnego zawierają dokumentację prowadzonych 

spotkań z rodzicami, wizyt domowych, spotkań z kuratorami i innych działań wspierających 

rodziców w wychowaniu dzieci. Wynika z nich, że Szkoła w szerokim zakresie współpracuje 

z różnymi instytucjami i z rodzicami pomagając im w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i rodzinnych. 

4. Na zebraniach z rodzicami prowadzono pogadanki pedagogizujące. Omawia  się sprawy 

klasowe, rodzice pytani są o opinie w sprawie organizacji wycieczek i imprez klasowych,                

są informowani o wszystkich ważnych sprawach Szkoły, a także o postępach w nauce                       

i zachowaniu swoich dzieci. Mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji do Programu 

wychowawczego klasy i szkoły. W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym przewidziano 

organizację klasowych uroczystości, Dni Rodziny itp. 

W dokumentacji szkolnej istnieje wiele  informacji o  bardzo aktywnej   i systematycznej 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, co  zostało udokumentowane m.in.  na stronie 

internetowej Szkoły, która jest regularnie aktualizowana. 

Podsumowanie 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców uczniów i samych uczniów, analiza 

dokumentów szkolnych, wywiad z dyrektorem, pozwalają stwierdzić, że Szkoła : 

1) podejmuje współpracę z wieloma  instytucjami  środowiska lokalnego, a uczniowie, 

nauczyciele i rodzice chętnie angażują się w  różnorodne przedsięwzięcia. 

2) podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracuje z instytucjami i 

organizacjami działającymi w tym środowisku, co wpływa korzystnie  na poprawę wizerunku 

szkoły, usprawnienie jej pracy, a także uwrażliwienie i uspołecznienie uczniów 

3) współpraca  z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, ponieważ rozwija i pogłębia ich 

zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto 

daje możliwość prezentowania swoich talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne. 

4) jest ośrodkiem integracji społeczności lokalnej, a poprzez organizowane uroczystości imprezy 

środowiskowe często staje się  ośrodkiem kultury i rekreacji. 



5) informacje na temat potrzeb środowiska uzyskuje poprzez rozmowy z nauczycielami, 

rozmowy, wywiady z rodzicami, okazjonalnie, w ramach konsultacji oraz podczas zebrań                        

z rodzicami, rozmowy z uczniami,  analizę programów nauczania, rozkładów i planów 

wynikowych,   analizę osiągnięć uczniów, ich zainteresowań, 

6) uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzenie oferty   swoich działań                

np.  dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dzieci,  organizuje               

w ramach pomocy uczniom zajęcia nauczania indywidualnego, wyrównawcze, zajęcia 

profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,     

7)  wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji i wspomaganie ich pracy poprzez 

zdobywanie potrzebnych informacji, promowanie wśród uczniów i rodziców różnorodnych 

akcji, zajęć, organizację imprez, uroczystości lokalnych. 

 

Wszelkie działania i inicjatywy podejmowane przez Szkołę  przyczyniają się do ciągłego 

podnoszenia wizerunku placówki  w środowisku lokalnym. Współpraca szkoły ze środowiskiem 

lokalnym korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły jako instytucji dbającej o jakość 

kształcenia, a działania podejmowane przez Szkołę służą promowaniu wartości edukacji i są cenione                             

przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli, dyrekcję szkoły oraz środowisko lokalne. Tym samym 

szkoła spełnia wymaganie na poziom wysoki. 

Wnioski:                                                                                                                                                                                 

 Nadal podtrzymywać na wysokim poziomie współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym  

 Zachęcać uczniów do podejmowania inicjatywy w zakresie projektów realizowanych                  

przy współpracy  ze środowiskiem lokalnym  

 Kontynuować  dotychczasowe  i podejmować nowe  wyzwania i inicjatywy na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


