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I. Cele ewaluacji wewnętrznej: 

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: 

 wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

 wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji; 

 dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów; 

 motywowaniu ucznia do samorozwoju. 

 

II. Przedmiot ewaluacji: 

wymaganie 6 poziom B 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

 

III. Pytania kluczowe: 

1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? 

2. Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych uczniów? 

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

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

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

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

7. Czy w szkole są prowadzone profilaktyczne działania antydyskryminacyjne? 

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

sytuacją rodzinną? 

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

IV. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej. 

1. Wybór grupy badawczej – wszyscy nauczyciele szkoły, uczniowie i rodzice klas II– VI c i 

II d. 

2. Opis metod i narzędzi badawczych: 

a) Ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów; 

b) Wywiad z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem; 

c) Analiza dokumentów. 

V. Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. 

 

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY 

PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW 

 

Badaniem objęto 153 uczniów klas  2c, 2d, 3c, 4c, 5c i 6c  Ankieta była anonimowa i składała się z 5 

pytań. 

Pierwsze pytanie dotyczyło udziału uczniów w zajęciach organizowanych w szkole. Uczniowie 

wybierali zajęcia z listy, dodatkowo mogli też dopisać inny rodzaj zajęć,  w których biorą udział. 

Odpowiedzi uczniów przedstawiają się następująco: 

 

Pytanie 1 : W jakich zajęciach organizowanych  szkole uczestniczysz? 



 

 

Dodatkowo uczniowie wymienili następujące zajęcia: 

 

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

udział. Rozbudowana oferta zajęć  daje naszym uczniom możliwość wyboru tych optymalnych, zgodnych 

z ich potrzebami i zainteresowaniami. Uczniowie mają szansę odkrywać swą indywidualność i osobisty 

potencjał.   
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Wniosek: Uczniowie korzystają  z szerokiej oferty zajęć (wybierają często więcej niż jeden 

typ zajęć), rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, poznają zasady funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej, mają możliwość nadrabiania zaległości w nauce. 

 

W drugim pytaniu ankiety respondenci wypowiadali się na temat pomocy udzielanej przez 

nauczycieli w przypadku trudności w nauce. 

 

Pytanie 2 : Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce? 

 

 

43 % ankietowanych uczniów potwierdza, że otrzymuje pomoc ze strony nauczycieli                        

w pokonywaniu trudności w nauce. Odpowiedź „Raczej tak” wybrało 25 % uczniów badanych. Warto 

również zaznaczyć, że wśród badanych były osoby (12%), które raczej nie otrzymały potrzebnej pomocy               

a 7 %  w ogóle jej nie uzyskało. Te ostatnie rezultaty skłaniają do głębszego przyjrzenia się problemowi. 

Wniosek: Większość uczniów otrzymuje od nauczycieli pomoc w pokonywaniu trudności                    

w nauce. 

Szkoła powinna dawać  uczniom możliwość  rozwijania ich talentów i zainteresowań,  zmierzać                

w kierunku osiągania przez nich sukcesów, stąd kolejne pytanie skierowane do uczniów brzmiało: 

Pytanie 3: Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań? 

 

Tak Raczej tak Raczej nie Nie
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45 % ankietowanych uczniów potwierdza, że nauczyciele pomagają w rozwijaniu uzdolnień  i 

zainteresowań. Odpowiedź „Raczej tak” wybrało 25 % uczniów badanych. Warto również zaznaczyć, że 

wśród badanych były osoby (8 %), które uznały, iż nauczyciele raczej nie są pomocni w tym rozwoju a 9 

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

problemowi. 

Wniosek: Większość uczniów otrzymuje od nauczycieli pomoc w rozwijaniu uzdolnień  i 

zainteresowań. 

Kolejne pytanie zadane ankietowanym miało na celu uzyskanie informacji na temat sukcesów 

edukacyjnych osiąganych przez uczniów. 

Pytanie 4: Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 

 

Tak Raczej tak Raczej nie Nie
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Większość ankietowanych uważa, że osiąga sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości               

(57 %). 23 % uczniów uzupełniających ankietę wybrało w tym pytaniu odpowiedź „Raczej tak”. 

Natomiast 3 % badanych uznało, że raczej nie odnosi tego typu sukcesów a 1% - nie ma ich w ogóle. 

Wniosek: Większość uczniów uważa, że odnosi sukcesy edukacyjne na miarę swoich 

możliwości. 

 

Piąte pytanie dotyczyło wiedzy uczniów na temat działań antydyskryminacyjnych prowadzonych 

w szkole. Uczniowie mogli wybrać jedną z odpowiedzi, mieli również możliwość dopisania innych 

działań. 

 

Pytanie 5: Jakie działania antydyskryminacyjne prowadzone są w szkole? 

 

Tak Raczej tak Raczej nie  Nie
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Uczniowie mają dużą wiedzę na temat prowadzonych w szkole działań antydyskryminacyjnych 

oraz świadomie w nich uczestniczą. Wskazali różne przykłady prowadzonych przez szkołę działań z 

zakresu profilaktyki niewłaściwych zachowań, które mają na celu zapobieganie dyskryminacji, 

Wniosek: uczniowie wiedzą, jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi szkoła oraz                  

w sposób świadomy w nich uczestniczą; kształtują postawy mające na celu przeciwdziałanie 

dyskryminacji. 

 

 

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI 

 W ankiecie wzięło udział 34 nauczycieli. Ankieta była anonimowa i składała się z ośmiu pytań. 

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

ich indywidualnej sytuacji. 
  

Wyniki przedstawiają się następująco: 

  1. W jaki sposób rozpoznaje Pan/Pani możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe 

uczniów? 
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 2. W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? Proszę podać przykłady. 

 

Podano następujące przykłady: 

 odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań dostosowanych do  możliwości uczniów, zróżnicowane 

zadania, karty pracy, dostosowanie czasu pracy - (85%) 

 stopniowanie trudności - (20%) 

 prace dodatkowe o różnym zakresie  - (14%) 

 dodatkowe zajęcia z uczniami i zadania dla chętnych - (12%) 

Po dwie osoby (6%) podały następujące przykłady: 

 dodatkowe zadania dla ucznia zdolnego, 

 praca z wykorzystaniem programów komputerowych, 

 odpowiedni dobór metod i środków dydaktycznych, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

 pomoc w odrabianiu lekcji, 

 różnicowanie zadań domowych, 

 praca indywidualna z uczniem zdolnym, 

 pomoc koleżeńska, 

Pojedyncze odpowiedzi 1 (3%) to: zróżnicowane prace kontrolne, motywowanie do pracy, stosowanie 

oceniania kształtującego, systematyczna kontrola postępów, pomoc w wykonywaniu zadań, 

przygotowanie przez uczniów prezentacji dla rówieśników, asystenci na lekcji, zachęcanie do udziału w 

konkursach, zachęcanie do pomocy innym uczniom, wielokrotność powtórzeń. 
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 3. Czy Pani/Pan stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w nauce? 

 

 
 

 Na to pytanie prawie 100% respondentów odpowiedziało ,,Tak". Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi 

na to pytanie.  

 Pytanie czwarte  odnosiło się do pytania trzeciego(4. Jeśli tak, to w jaki sposób?). 

Nauczyciele podali następujące przykłady  stwarzania szans wyrównywania zaległości w nauce: 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 22 osoby (65%)  

 bieżąca praca na lekcji - 26 (76%)  

 indywidualizacja - 33 (97%)  

 zajęcia indywidualne  z uczniem - 19 (56%)  

 organizację pomocy koleżeńskiej - 13 (3%)  

 pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia dodatkowe - po 1 przykładzie (3%)  

 zajęcia z art.42 KN - 3 (9%) 

5.  Czy Pan/Pani stwarza warunki do rozwoju uzdolnień  

i zainteresowań uczniów?  

Wszyscy ankietowani (100%)  udzielili twierdzącej odpowiedzi. Nauczyciele podali następujące 

przykłady: 

 zajęcia rozwijające zainteresowania - 33 (97%) 

 indywidualizacja - 32 (94%) 

 udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych - 30 (88%) 

 bieżąca praca na lekcji - 28 (82%) 
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 współpraca z instytucjami - 21 (61%) 

 7. Jakie działania prowadzi szkoła w celu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji rodzinnej? 

Nauczyciele podawali następujące przykłady: 

 dofinansowanie obiadów - 23 ankietowanych(68%) 

 drugie śniadania (bułki) - 13 (38%) 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna (współpraca z pedagogiem i psychologiem, pomoc 

specjalistów) - 13 (38%) 

 ulgi w opłatach, składkach (PZU, imprezy, konkursy, bilety do kina lub na wycieczkę) - 9 (26%) 

 finansowanie wyprawki szkolnej - 6 (38%) 

 paczki świąteczne z PCK - 6 (38%) 

 współpraca z MOPS - 4 (12%) 

 sądem (kuratorem)- 3 (9%) 

 warzywa, owoce, mleko - 3 (9%) 

Po dwie osoby (6%) podały następujące przykłady: 

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

prowadzenie konsultacji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci, stypendia socjalne, wywiad z rodzicami, 

zajęcia z alternatywy, rozmowy na temat potrzeb uczniów i wskazywanie punktów pomocy, rozmowy z 

wychowawcą 

 

 8. Z jakimi instytucjami szkoła współpracuje w związku z realizacją potrzeb ucznia? 

Podano następujące przykłady: 

 Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna - 21 (62%) 

 domy kultury (MDK, DK, ,Dom Chemika)- 19 (56%) 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 14  (41%) 

 Urząd Miasta w Puławach - 11 (32%) 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - 8 (24%) 

 Policja - 7 (21%) 

 Straż Miejska - 5 (15%) 

 Biblioteka Miejska w Puławach - 5 (15%) 

 MONAR - 4 (12%) 

 

Po dwie osoby (6%) podały następujące przykłady: 

PTTK, gimnazja i szkoły podstawowe, Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w 

Puławach, Straż Pożarna w Puławach, Sąd Rodzinny, kino, PCK, Fundacja PRAESTERNO, Jersz 

,,Łowcy Talentów", współpraca z różnymi organizacjami w sprawie konkursów 

Pojedyncze odpowiedzi to: Park Naukowo Technologiczny, parafia, Stowarzyszenie ,,Dwójka", firmy i 

zakłady pracy prowadzone przez rodziców uczniów, JUNG 

Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że nauczyciele wspomagają  rozwój uczniów z 

uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby 

rozwojowe uczniów.  Indywidualizują proces nauczania. Nauczyciele stwarzają uczniom różnorodne 



możliwości wyrównywania zaległości w nauce 

oraz  rozwoju  ich  uzdolnień  i  zainteresowań.  W  związku z realizacją potrzeb ucznia nauczyciele 

współpracują z wieloma  instytucjami.  W szkole podejmowane są działania mające na celu pomoc 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. 

 

                                 ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 

 Badaniem objęto grupę 118 rodziców uczniów klas 2c, 2d, 3c, 4c, 5c, 6c. 

Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie od rodziców uczniów informacji na temat uwzględnienia 

przez szkołę indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz wspomagania ich w rozwoju. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

1. Czy w szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne? 

 

 
 

2.  Jak często nauczyciele rozmawiają z Państwem o potrzebach lub możliwościach dzieci? 
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3. Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem mającym trudności w nauce? 

 

Inne  -   brak odp. 

  

4. Jakie formy pomocy stosuje szkoła w pracy z uczniem zdolnym? 
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 Inne  -   brak odp. 

             5% rodziców nie udzieliło odpowiedzi  na to pytanie. 

5. Czy w szkole prowadzone są profilaktyczne działania antydyskryminacyjne? 

 

 
 

 

6. Czy szkoła prowadzi  działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją 

rodzinną? 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Bieżąca praca na lekcji Dodatkowe zajęcia
rozwijające

zainteresowania i
uzdolnienia

Przygotowanie do
zawodów sportowych

Przygotowanie do
konkursów

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Tak Nie Nie wiem



 

 Jakie? 

 Dofinansowanie obiadów, podręczników, drugie śniadania, wyprawki. 

 

     7. Z którymi instytucjami szkoła współpracuje w celu wspierania rozwoju uczniów? 

  

Inne 

 Instytuty (Dni Otwarte) 

 

 2,5% - brak odp. 
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1 osoba stwierdziła, iż współpraca z MOSIR pozostawia wiele do życzenia. 

    8.  Czy szkoła wspomaga rozwój Państwa dziecka? 

  

Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że prawie wszyscy ankietowani rodzice wiedzą o 

organizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych oraz stwierdzili, że rozmawiają  kilka razy w roku z 

nauczycielami o potrzebach i możliwościach swoich dzieci. Szkoła stosuje różne formy pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce. Stwarza możliwości rozwijania zainteresowań.  W celu wspierania rozwoju 

uczniów szkoła współpracuje z instytucjami na terenie miasta. Ankietowani rodzice stwierdzili, że szkoła 

wspiera rozwój ich dzieci. 

Wyniki i wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.  
 
Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia. 

 

Nauczyciele w ankiecie wskazali, że potrzeby uczniów są rozpoznawane poprzez: 

 Obserwacje zachowań uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

 Analizę osiągnięć uczniów – np. analiza sprawdzianów na zakończenie I i II etapu edukacyjnego, 

 Testy diagnozujące, 

 Rozmowy z rodzicami, 

 Analizę orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 Karty informacyjne o dziecku, 

 Spotkania zespołów przedmiotowych i oddziałowych, 

 Rozmowy z uczniami. 
Z analizy dokumentów (sprawozdania zespołów przedmiotowych, protokoły zespołów przedmiotowych) wynika, 

że nauczyciele w celu  rozpoznania  możliwości, potrzeb każdego ucznia wykorzystują w procesie diagnozowania 

własne, jak też ogólnodostępne  narzędzia badawcze., np.: diagnozujące dyktanda, które przeprowadzają na 

początku klasy 4 (służą rozpoznawaniu dysfunkcji), narzędzia do diagnozy wydawnictwa Pearson z języka 

angielskiego, natomiast w ramach projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” wykorzystywane są narzędzia do 

diagnozy umiejętności matematycznych.  Logopeda szkolny przeprowadza diagnozę na początku roku szkolnego 
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wśród uczniów klas I-III i prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy uczniów. Dzieci 

zakwalifikowane na terapie logopedyczna uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach. 

W badaniu ankietowym prawie wszyscy rodzice stwierdzili, że rozmawiają  kilka razy w roku z nauczycielami o 

potrzebach i możliwościach ich dzieci. 

 

Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe  uczniów. 

 

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

zakresie rozwijania zainteresowań i trudności w nauce.  Dodał także, że nauczyciele: 

 Organizują  konkursy pod kątem zainteresowań uczniów: muzyczne, plastyczne itp., 

 Typują uczniów do konkursów tematycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym, 

 Organizują zajęcia dodatkowe pod kątem zainteresowań uczniów, 

 Kierują uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej, na zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

 Organizują zajęcia wyrównawcze  dla uczniów swoich klas i zajęć indywidualnych, 

 Piszą indywidualne programy dla uczniów.  

Jak wynika z dokumentów szkolnych oraz przeprowadzonej ankiety,   nauczyciele uwzględniając  

zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów, podejmują  następujące działania: 

 Opracowanie i realizacja „Indywidualnego programu z języka polskiego dla ucznia klasy 4a”, 

 Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2014/2015 dla ucznia 

z autyzmem”, 

 Opracowanie i wdrożenie programów adaptacyjnych dla wszystkich klas I, np. program „Będzie 

dobrze”, 

 Opracowanie indywidualnych programów z języka angielskiego dla ucznia na rok szkolny 

2013/2014 i 2014/2015, 

 Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. I – III ze 

specyficznymi trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu z elementami oceniania 

kształtującego”, 

 Przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, zgodnie z ich zdolnościami i 

zainteresowaniami, np. plastycznych, polonistycznych, recytatorskich, komputerowych, 

literackich, języka angielskiego, piosenki angielskiej, oraz organizowanych przez Kuratora 

Oświaty, 

 Różnicowanie tempa pracy na lekcji, 

 Prezentowanie na forum klasy swoich umiejętności, np. poprzez scenki dramowe na podstawie 

omawianego opowiadania, 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, np. 

wydłużenie czasu pracy, dodatkowe objaśnienia, tłumaczenie poleceń, tolerancja w ocenie 

ortografii, mniejszy zakres ćwiczeń , 

 Organizowanie zajęć reedukacyjnych i rewalidacyjnych, 

 Opracowanie dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych, 

 Zatrudnienie  nauczyciela wspomagającego do pracy z dzieckiem autystycznym, 

 Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych  i mających trudności w nauce z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii, 

 Prowadzenie  przez szkolnego logopedę zajęć logopedycznych w zakresie stymulacji rozwoju 

mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 



 Wydawanie przez uczniów gazetki szkolnej, 

 Udział uczniów w wykładach uniwersytetu dziecięcego w Puławskim Parku  Naukowo – 

Technologicznym, 

 Realizowanie programu  „Wychowanie przez edukację teatralną i sztukę” we współpracy z 

miejskim Domem Kultury w Puławach i Domem Chemika, 

 Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Alternatywa”, np. zespół wokalny 

MUSIC CLUB 2, teatrzyki klasowe, zajęcia Klubu Europejskiego, zajęcia sportowe, 

informatyczne, plastyczne, matematyczne, biblioteczne, recytatorskie i literackie, 

 Konkurs talentów „Pokaż się”, 

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 

  Posługiwanie się technologią informacyjno – komunikacyjną, np. tablice interaktywne, laptopy,  

program Matlandia, Histlandia,  aplikacja LearningApps, program Hot Potatos, Task Magic oraz 

wykorzystywanie wizualizerów i systemów do zbierania informacji. 

W szkole w sposób adekwatny do potrzeb uczniów realizowane są działania związane z indywidualizacją 

procesu edukacyjnego. Indywidualne podejście do ucznia wzmacnia poczucie własnej wartości oraz 

wiarę w swoje możliwości.   

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

w nich udział. Rozbudowana oferta zajęć  daje naszym uczniom możliwość wyboru tych optymalnych, 

zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Uczniowie mają szansę odkrywać swą indywidualność i 

osobisty potencjał.   

 

Szkoła organizuje warunki do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 

Wszyscy ankietowani nauczyciele udzielili twierdzącej odpowiedzi, że stwarzają warunki do rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań uczniów. Podali następujące przykłady : 

 zajęcia rozwijające zainteresowania - (97%)  

 indywidualizacja -  (94%) 

 udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych -  (88%) 

 bieżąca praca na lekcji -  (82%) 

 współpraca z instytucjami -  (61%) 

W zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania np. z języka polskiego, matematyki, 

języka angielskiego, przyrody, historii, plastycznych, teatralnych, MUSIC CLUB 2 i innych,  jak 

podali nauczyciele,  uczestniczy 74 % uczniów naszej szkoły. W wyniku tego, w roku szkolnym 

2013/2104 4 uczniów zdobyło tytuł laureata, 1 został finalistą, a w bieżącym roku szkolnym 3 

uczniów zostało laureatami w konkursach organizowanych  przez Kuratora Oświaty. Ponadto w 

szkole opracowano indywidualne  programy z języka angielskiego dla ucznia na rok szkolny 

2013/2014 i 2014/2015, „Indywidualny program z języka polskiego dla ucznia klasy 4a” w roku szk. 

2013/2014 oraz program „Wychowanie przez edukację teatralną i sztukę”.  Uczniowie wydają 

gazetkę szkolną. Uczestniczą w wykładach uniwersytetu dziecięcego w Puławskim Parku  Naukowo – 

Technologicznym, w zajęciach zespołu wokalnego MUSIC CLUB 2, w zajęciach plastycznych,  

recytatorskich, sportowych, należą do kółka szachowego. Mają możliwość zaprezentowania swoich 

talentów w konkursie „Pokaż się”. Większość  ankietowanych uczniów twierdzi, że otrzymuje od 

nauczycieli pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Rodzice w ankiecie podali, że szkoła 

stwarza możliwości rozwijania zainteresowań oraz, że szkoła wspiera rozwój ich dzieci. 



 

 

Szkoła organizuje pomoc dla dzieci z trudnościami w nauce. 

 

Większość nauczycieli podała w ankiecie, że stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w nauce. 
Nauczyciele podali następujące przykłady  stwarzania szans wyrównywania zaległości w nauce: 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - (65%)  

 bieżąca praca na lekcji - (76%)  

 indywidualizacja -  (97%)  

 zajęcia indywidualne  z uczniem -  (56%)  

 organizację pomocy koleżeńskiej -  (3%)  

 pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia dodatkowe - (3%)  

 zajęcia z art.42 KN -  (9%) 

W szkole dla dzieci z trudnościami w nauce opracowano i wdrożono „Program zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów kl. I – III ze specyficznymi trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu z elementami oceniania 

kształtującego”.  Nauczyciele dostosowują wymagania  edukacyjne  zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

opiniach, np. wydłużenie czasu pracy, dodatkowe objaśnienia, tłumaczenie poleceń, tolerancja w ocenie 

ortografii, mniejszy zakres ćwiczeń; nauczyciele różnicują   tempo pracy na lekcjach.  

Psycholog i pedagog szkolny w wywiadzie podali, że uczniowie mający trudności w nauce objęci 

są  pomocą psychologiczno – pedagogiczną np.: indywidualne rozmowy z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym, uczniowie kierowani są do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu przeprowadzania 

badań i opracowania diagnozy, 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych np. z języka polskiego, matematyki, 

języka angielskiego. Według nauczycieli jest to ok. 40% wszystkich uczniów. W wyniku tego uczniowie 

osiągnęli bardzo wysoki wynik w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty. 

Uczniowie deklarują w ankietach, że otrzymują od nauczycieli pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 

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

Prawie wszyscy ankietowani rodzice wiedzą o organizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych. 

Twierdzą, że szkoła stosuje różne formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

Szkoła prowadzi profilaktyczne działania antydyskryminacyjne. 

 

W szkole prowadzone są działania podnoszące poziom wiedzy i umiejętności, które wpływają na 

postawy mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, np.: obowiązek noszenia mundurka.  Na 

podstawie wpisów w dziennikach lekcyjnych można stwierdzić, iż nauczyciele realizują na godzinach 

wychowawczych program „Spójrz inaczej” oraz program „Pod kontrolą”, uczą empatii, kształtowania 

postaw asertywnych, rozmawiają z  uczniami na temat problemu agresji, relacji w grupie rówieśniczej; 

uczniowie uczą się panować nad emocjami,  poznają zasady savoir – vivru.  Uczniowie uczestniczą  w 

akcjach charytatywnych  organizowanych przez PCK, Samorząd Szkolny, nauczycieli religii, np.  na 

rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz dzieci z innych krajów np. „Adopcja Serca” na rzecz dzieci 

z Afryki. Szkoła systematycznie współpracuje z Hospicjum  im. Małego Księcia w Lublinie w zakresie 

organizacji akcji charytatywnych oraz spotkań uczniów z założycielem hospicjum (Sprawozdania  

Zespołów  Przedmiotowych, szkolna strona internetowa, Kronika Szkolna). Szkoła wzięła udział w akcji  
społeczno-edukacyjnej „Żonkile” pod patronatem MEN, związanej z 72 rocznicą powstania w getcie warszawskim. 

Do akcji zostali włączeni członkowie SU oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami. Uczniowie 

wzięli udział w spektaklu „Tacy,  jak my” poruszającym problemy tolerancji wobec osób starszych, 

niepełnosprawnych, wyznających inną religię i będących innej narodowości. Szkoła nasza wzięła udział 

w projekcie Comenius 2, którego jednym z celów było uczenie dzieci tolerancji i zapobieganie 

dyskryminacji.  W szkole został zatrudniony psycholog w celu wspomagania nauczycieli w pracy 



wychowawczej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, zajęć z uczniem trudnym. Do szkoły 

uczęszczają dzieci z autyzmem, chorobą Aspergera,, dzieci słabowidzące, słabosłyszące, zagrożone 

otyłością. W przypadku niewłaściwych zachowań dzieci psycholog, pedagog i wychowawca prowadzą z 

uczniami pogadanki, na lekcjach i indywidualne  rozmowy po zajęciach. Rozmowy takie, prowadzone są 

również z rodzicami tych uczniów, w celu podjęcia stosownych działań (protokoły rozmów z rodzicami i 

uczniami).   

Uczniowie  wiedzą, jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi szkoła oraz w sposób 

świadomy w nich uczestniczą. Kształtują postawy mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.  30% 

ankietowanych rodziców wie o prowadzonych przez szkołę profilaktycznych działaniach 

antydyskryminacyjnych,  a około 47%  nie wie. 

 

Szkoła prowadzi działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną. 

 

W wywiadzie dyrektor, psycholog i pedagog oraz ankietowani nauczyciele podali, że szkoła 

wspiera rodziny z trudną sytuacją rodzinną.  Pedagog i psycholog kontaktują się z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy społecznej w celu finansowania posiłków dla dzieci, które tego potrzebują . I tak 65 osób 

korzysta z dofinansowania obiadów z MOPS – u, 14 osób na wniosek szkoły ma takie dofinansowanie,  a 

2 uczniów ma obiady opłacane przez szkołę. W okresie jesienno-zimowym 80 uczniów korzystało z 

darmowej bułeczki.  Trzech uczniów z najuboższych rodzin otrzymało paczki świąteczne PCK, a 

wyprawki szkolne PCK – 5 uczniów. Ponadto wychowawcy zwalniają uczniów z ubogich rodzin z 

ubezpieczenia oraz pomagają w skompletowaniu podręczników na początku roku szkolnego. Nauczyciele 

po pertraktacjach z organizatorami wprowadzają  ulgi w opłatach na imprezy, konkursy i bilety do kina. 

Przeprowadzają wywiad z rodzicami oraz rozmawiają na temat potrzeb uczniów i wskazują punkty 

pomocy.  

Około 30% ankietowanych rodziców stwierdziło, że szkoła prowadzi działania mające na celu 

pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną, a około 60% nie wie nic o takich działaniach. 

 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie wspomagania rozwoju uczniów. 

Psycholog, pedagog szkolny i nauczyciele wskazali następujące instytucje, z którymi współpracuje 

szkoła w celu wspomagania rozwoju i zaspakajania potrzeb uczniów: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach, która świadczy pomoc w zakresie 

pojawiających się problemów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wydawania 

opinii uczniom z trudnościami w nauce; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach finansuje posiłki dla dzieci , które tego 

potrzebują; 

 Lubelski Oddział Okręgowy PCK w Puławach wspiera materialnie uczniów z ubogich rodzin w 

formie fundowania paczek świątecznych i wyprawek szkolnych; 

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

 Urząd Miasta Puławy, z którym współpraca dotyczy realizacji programu „Alternatywa” (w 

bieżącym roku szkolnym w zajęciach uczestniczy 193 uczniów).  Zajęcia te zaspakajają potrzeby 

uczniów w zakresie rozwijania zainteresowań, uczniowie nabywają także umiejętności radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. Urząd Miasta jest fundatorem stypendiów za naukę i osiągnięcia 

sportowe. Uczniowie otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Puławy i Sybille  Naukowe. 

Uczniowie  biorą udział w konkursach, np. fotograficznych, plastycznych, wokalnych, 

teatralnych, przyrodniczych, happeningach, np.: „O Puchar Prezydenta Miasta Puławy”; 



 Stowarzyszenie „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2  wspiera uczniów w zakresie 

zaspakajania potrzeb związanych z rozwijaniem ich zainteresowań poprzez sponsorowanie lub 

dofinansowanie np. wyjazdów członków zespołu na festiwale, przeglądy muzyczne, zakup 

strojów. Promuje dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną muzycznie. Inicjuje działania na rzecz 

rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wnioskuje o stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego 

dla uczniów i absolwentów osiągających sukcesy w dziedzinie muzyki. Organizuje kiermasze 

świąteczne i akcje charytatywne; 

 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” – uczniowie biorą udział w spektaklach teatralnych i 

wystawach, konkursach recytatorskich, literackich, festiwalach. Służy to zaspakajaniu potrzeb 

uczniów związanych ze sztuką; 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, który współpracuje ze szkołą w zakresie programu 

„Wychowanie przez edukację teatralną i sztukę”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w 

zajęciach teatralnych. Efektem tej współpracy są spektakle teatralne klas młodszych. Ponadto 

uczniowie biorą udział  w zajęciach plastycznych i recytatorskich, konkursach wiedzy o regionie i 

konkursach ortograficznych; 

 Biblioteka Miejska w Puławach – uczniowie korzystają z jej księgozbioru, uczestniczą w lekcjach 

bibliotecznych, spotkaniach z pisarzami; 

 Puławski Park Naukowo – Technologiczny w Puławach – udział uczniów w wykładach 

uniwersytetu dziecięcego; 

 Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach – uczniowie klas V i VI wraz z 

rodzicami uczestniczą w pogadankach na temat narkomanii i uzależnień. 

Rodzice w przeprowadzonej ankiecie wskazali, że  wyżej wymienione instytucje na terenie miasta, z 

którymi współpracuje szkoła,  wspierają rozwój ich dzieci. 

MOCNE STRONY 

1. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, rozwojowe oraz sytuacje społeczne uczniów 

i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz do planowania pracy z uczniem.   

2. Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe  uczniów w taki sposób, aby każdy 

uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. 

3. Szkoła wspomaga indywidualny rozwój uczniów poprzez zapewnienie im zajęć adekwatnych do 

rozpoznanych potrzeb. 

4. Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów jest efektywna i adekwatna do 

ich potrzeb i sytuacji społecznej. 

5. W opinii uczniów i nauczycieli w szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji , a realizowane 

działania zapobiegają jego występowaniu. 

 

WNIOSEK: 

Szkoła spełnia wymaganie 6 poziom B: 
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
 

 

 



KIERUNEK DZIAŁAŃ 

1. Nauczyciele powinni  rzetelnie  informować  rodziców o podejmowanych w szkole 

profilaktycznych działaniach antydyskryminacyjnych, gdyż 47% ankietowanych nic na ten temat 

nie wie, zaś 4,2% twierdzi, ze szkoła takich działań nie podejmuje. 

2. Nauczyciele- wychowawcy powinni rzetelnie informować rodziców o działaniach, jakie szkoła 

prowadzi w ramach pomocy rodzinom z trudną sytuacją rodzinną. Aż 61% ankietowanych 

stwierdziło, że nic na ten temat nie wie. 

3. Należy zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom mającym trudności w nauce. 

4. Należy zwiększyć  intensywność wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

5. Należy ciągle wzmacniać motywację uczniów do odnoszenia sukcesów edukacyjnych na miarę 

swoich możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


