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PPrroojjeekktt  eewwaalluuaaccjjii  wweewwnnęęttrrzznneejj  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22001177//22001188..  

  

Wstęp: 
W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej  przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dokonaną 

przez zespół ds. ewaluacji pod nadzorem Dyrektora. Przedmiotem ewaluacji było:  

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

PROBLEM BADAWCZY:   
Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

W szkole rozpoznaje się potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia i organizuje się różnorodne 

formy pomocy uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

PRZEDMIOT EWALUACJI:   
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

PROBLEMY BADAWCZE: 

wymaganie 5 

 Poziom B 
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji 

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

lub placówce odpowiada ich potrzebom. 

Poziom D: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby 

rozwojowe każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, konsultacje 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. Szkoła lub placówka współpracuje z 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i 

pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W szkole lub placówce są 

realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. 

CEL EWALUACJI:  
Zebranie informacji na temat działań szkoły służących w zakresie wspierania uczniów w zależności 

od ich indywidualnej sytuacji, motywowanie uczniów do samorozwoju i wspomagania ich rozwoju  

(dokonanie analizy informacji w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi). Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb uczniów. 

 

PYTANIA KLUCZOWE: 
1. Jak i w jaki sposób  rozpoznawane są potrzeby edukacyjne uczniów? 

2. W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

w szkole? 

3. Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości, rozwoju uzdolnień  

i zainteresowań uczniów?  

4. Czy w szkole są prowadzone profilaktyczne działania antydyskryminacyjne? 

5. Jaki jest poziom wiedzy rodziców na temat proponowanych form zajęć w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej?  

6. W jaki sposób dokonuje się oceny efektywności działań prowadzonych  w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej? 



3 

 

 

TERMIN  BADAŃ:  
Badania przeprowadzono od stycznia do 31 maja 2018 roku. 

 

Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: 

Opis metod i narzędzi badawczych: 

Analiza dokumentów: 

 opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

 dokumentacji wychowawców klas I – VII  oraz wychowawcy z oddziału przedszkolnego-

(wywiad); 

 dzienników zajęć: rewalidacyjnych, logopedycznych, 

 analiza ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów, 

 wywiad z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym. 

 
Wybór grupy badawczej – wszyscy nauczyciele szkoły, uczniowie klas III – VII i rodzice klas I– 
VII, dyrektor i pedagog. 

 

Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. 
 Badanie zostało zrealizowane w okresie wrzesień 2017 r. – maj 2018 r. W trakcie ewaluacji 

zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od dyrektora, nauczycieli, głównie nauczycieli 

wychowawców, rodziców oraz uczniów, dokumentacji szkoły i przy wykorzystaniu różnych metod 

badawczych. 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, 

ponieważ została ona zaplanowana i wykonana rzetelnie, a wykonawcy mimo, że są pracownikami 

placówki, starali się zachować jak największy obiektywizm.  

Zestawienie metod, technik, sposobu doboru próby i liczby osób, które wzięły udział  

w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.  

  
 

źródło danych  metoda/ technika liczba osób   

Dyrektor  wywiad  1 

Nauczyciele  ankieta 

wywiad 

12 

9 

Pedagog i logopeda wywiad 1 

Rodzice  ankieta  113 

Uczniowie  ankieta  110 

 

Opracowanie wyników: 

 w formie pisemnego sprawozdania z badań, zawierającego ilościową analizę wyników oraz 

ich interpretację; 

 prezentację wyników ankiety wśród rodziców i uczniów w postaci diagramów; 

 

Wykorzystanie wyników: 

 intensyfikacja i doskonalenie działań. 
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OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY  
PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW 

 
 

Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. 

Badaniem objęto uczniów klas  III – VII.  Do grupy respondentów włączono wszystkich uczniów 

wymienionych klas, a nie tylko tych, którzy uczestniczą w różnych formach zajęć wyrównujących 

ich szanse edukacyjne. W badaniach nie brali uczniowie klasy I i II. 

 

Analiza anonimowej ankiety dla uczniów szkoły podstawowej klas III – VII. 

Ankieta była anonimowa i składała się z dwunastu pytań. 

Liczba ankietowanych: 110 uczniów z kl. III – VII. Przy poszczególnych pytaniach nie wszyscy 

badani dokonali zgodnie z poleceniem, prawidłowego oznaczenia odpowiedzi  i dlatego zostały one 

potraktowane jako nieważne. Uczniowie odpowiadali na następujące pytania : 

1. Czy lubisz się uczyć ?  (107 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 61 ucz. (57%)  Nie: 46 ucz. (43%)  

 

 
 

2. Czy osiągasz zadawalające wyniki w nauce ?  (105 ważnych odpowiedzi)  

Tak: 68 ucz. (65%)  Nie: 37 ucz. (35%) 

 

 
 

3. Czy jeśli czegoś nie rozumiesz lub jest dla Ciebie za trudne szukasz pomocy u nauczyciela? 

(105 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 62 ucz. (59%)  Nie: 43 ucz. (41%) 
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4. Czy w Twojej szkole możesz uczestniczyć we  wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, 

konsultacjach, na których chcesz być? (106 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 87 ucz. (82%)  Nie: 19 ucz. (18%)  

 

 
 

5. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, konsultacjach?(108 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 69 ucz. (64%)  Nie: 39 ucz. (36%)  

 

 
 

6. Czy w szkole są zajęcia pozalekcyjne, które Cię interesują?(108 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 66 ucz. (61%)  Nie: 42 ucz. (39%) 

 

 
 

7. Czy w Twojej szkole są zajęcia pozalekcyjne, które pomagają Ci w nauce i mają wpływ na 

Twoje wyniki? (102 ważnych odpowiedzi) 

Tak : 67 ucz. (66%)  Nie: 35 ucz. (34%) 

 

 
 

8. Co robisz na zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczysz?(110 ważnych odpowiedzi) 

Uczę się: 62 ucz. (56%)Nadrabiam zaległości: 35 ucz. (32%)Nudzę się: 13 ucz. (12%) 
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9. Czy w szkole możesz liczyć na wsparcie w rozwoju swoich zainteresowań i nadrabianiu 

braków? (107 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 67 ucz. (63%)      Nie: 12 ucz. (11%)     Nie mam zdania: 28 ucz. (26%) 

 

 
 

10. Czy nauczyciele wierzą w Twoje możliwości? (102 ważnych odpowiedzi) 

Tak: 70 ucz. (69%)      Nie: 15 ucz. (15%)      Nie mam zdania: 17 ucz.(16%) 

 

 
 

11. Czy nauczyciele mówią Ci, że możesz nauczyć się nawet trudnych rzeczy? (105 ważnych 

odpowiedzi) 

Tak: 70 ucz. (67%)                  Nie: 35 ucz. (33%) 

 

 
 

12. Czy nauczyciele pomagają uczniom, gdy mają problemy w nauce? (106 ważnych 

odpowiedzi) 

Tak: 93 ucz. (88%)                  Nie: 13 ucz. (12%)  

 



7 

 

 
 

Z powyższych odpowiedzi wynika, że :  

 większość uczniów lubi się uczyć oraz uważa, że osiąga zadawalające wyniki w nauce  

i w razie jakichkolwiek trudności może szukać pomocy u nauczyciela; 

 zdecydowana większość stwierdza, że ma możliwość uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach; 

 większość ankietowanych uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach, które 

ich interesują oraz potwierdza pozytywny wpływ tych zajęć na ich wyniki w nauce; 

 znaczna część uczniów stwierdza, że na zajęciach pozalekcyjnych uczy się i może liczyć 

na wsparcie w rozwoju swoich zainteresowań oraz  nadrabianiu braków; 

 70 % badanych  odpowiedziało, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i dają im do 

zrozumienia, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy; 

 przeważający procent uczniów uważa, że nauczyciele pomagają im, gdy mają problemy 

w nauce. 

Wniosek: 

         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, mają możliwość nadrabiania 

zaległości w nauce. Niepokojąca jest również  grupa uczniów, która osiąga 

niezadowalające wyniki w nauce (35%).  Dosyć duża grupa uczniów  ankietowanych- 

41%, stwierdza, że jeśli czegoś  nie rozumie, nie szuka pomocy u nauczyciela, a wg 34% 

ankietowanych uważa, że nie ma zajęć, które pomogą mu w nauce. 

 

Rekomendacje: 

 należy  kontynuować organizację zajęć pozalekcyjnych i konsultacji, zachęcać uczniów do 

uczestniczenia w tych zajęciach oraz uatrakcyjniać i wzbogacać ich charakter, 

 dokonywać ewaluacji oraz sprawdzania efektów pracy z uczniami na zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 aktywnie towarzyszyć uczniom w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu ich możliwości oraz 

umiejętności, służyć pomocą i dobrą radą. 

 organizować indywidualne konsultacje,  

 poprawić klimat panujący wokół szkoły, i odbudować zaufanie wśród uczniów. 
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OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

 

 
W ankiecie wzięło udział 14 nauczycieli. Ankieta była anonimowa i składała się  

z dwunastu pytań. Jej celem było zebranie opinii i spostrzeżeń na temat wspomagania rozwoju 

uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz zebranie informacji na temat 

organizowania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozumianej w szerokim 

spektrum, uczniom mającym trudności w nauce. 

 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

 

1. Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa 

uczniów? Proszę je wymienić. 

 

Na zadane pytanie nauczyciele udzielali jednocześnie kilku odpowiedzi. Wszyscy 

pedagodzy rozpoznają potrzeby rozwojowe każdego ucznia uczęszczającego do Naszej szkoły i 

każdy z nich wymienia z własnego punku widzenia te potrzeby, które są  wg nich są istotne dla 

ucznia. Ankietowani nauczyciele wskazywali najważniejsze potrzeby: społeczne – 28%, 

emocjonalne – 35%, akceptacji – 42%, poznawcze – 35%, bezpieczeństwa – 35%, przynależności 

grupowej – 21%, rozwijania zainteresowań – 14%, asertywności – 7,1%, wsparcia – 7,1%, sukcesu 

– 7,1%, szacunku – 7,1% i zrozumienia – 7,1%. 

Wyk. 1. Najważniejsze potrzeby rozwojowe uczniów 

 
 

2. Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne uczniów (tak/nie) ? 

 

Analizując udzielone odpowiedzi zauważa się, że wszyscy ankietowani nauczyciele diagnozują 

możliwości edukacyjne uczniów. Nie było nauczyciela, który by tego nie robił. 
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3. W jaki sposób diagnozują Państwo możliwości edukacyjne i potrzeby rozwojowe swoich 

uczniów? Proszę podkreślić odpowiedzi. 

a. prace pisemne  

b. sprawdziany 

c. kartkówki 

d. odpowiedzi ustne 

e. prace domowe  

f. aktywność na lekcji 

g. praca w grupie  

Na zadane pytanie nauczyciele udzielili jednocześnie kilku odpowiedzi. Respondenci 

potwierdzili, że diagnozują możliwości edukacyjne i potrzeby rozwojowe swoich uczniów w 

postaci: prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, 

aktywności na lekcji i prac w grupie. 

Wyk. 2. Sposoby diagnozowania możliwości edukacyjnych i potrzeb rozwojowych uczniów 

 

 

4. W jaki sposób Państwo wyrównują szanse edukacyjne swoich uczniów ? 

a. modyfikuję własny plan zajęć edukacyjnych            tak – 57,1 %    nie-14,2% 

w pozostałych przypadkach brak było wskazań-28,6% 

b. modyfikuję testy i sprawdziany                                 tak-85,7%    brak wskazań– 

7,1% 

c. częściej wykorzystuję metody aktywizujące             tak – 85,7%    brak wskazań-

14,3% 

d. stosuję indywidualizację nauczania                           tak – 78,6%     brak wskazań-

21,4% 

e. organizuję dodatkowe zajęcia edukacyjne                 tak – 57%     nie-14,3% , brak 

wskazań 28,6 % 

f. inne-14,3%    nie- 14,3%   brak wskazań -71,4% 



10 

 

Wyk. 3. Sposoby wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

 

 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów, nauczyciele wskazywali, że 

modyfikują własny plan zajęć, testy i sprawdziany, wykorzystują metody aktywizujące, stosują 

indywidualizację, organizują dodatkowe zajęcia takie jak; konsultacje z różnych przedmiotów oraz  

koło matematyczne. Natomiast , po wnikliwej analizie  tego pytania,  i na podstawie 

zgromadzonych informacji, uzupełnione o własne spostrzeżenia   i wnioski  wypracowane przez 

zespół ewaluacji, stwierdzamy, że jest grupa nauczycieli, która nie modyfikuje własnych  planów 

edukacyjnych, nie modyfikuje testów i sprawdzianów, nie stosuje metod aktywizujących i nie 

organizuje dodatkowych zajęć edukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, 

co znajduje potwierdzenie w kolejnym pytaniu. 

5. Czy  organizuje  Pani/Pan  konsultacje i zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej? 

tak                                   nie 

 Na to pytanie, czy Pan/Pani organizują konsultacje i zajęcia specjalistyczne dla uczniów 

wymagających szczególnego wsparcia, pozytywnie odpowiedziało – 57, 2% respondentów , że nie 

organizują – 42,8%. 

57,2%

42,8%

tak
 

6. Jakie prowadzi Pani/Pan konsultacje i zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej? 

Wśród nauczycieli były następujące wskazania: koło języka angielskiego, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, koło matematyczne, konsultacje z: języka polskiego, chemii, świetlica, gazetka szkolna 

”Pod okiem Jadwigi”, koło zainteresowań. 
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Zajęcia wyrównujące braki i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia i 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone przez nauczycieli to m. in. zajęcia: 

organizowane na świetlicy, organizowane przez nauczycieli z prowadzonych przedmiotów,  

indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz koła zainteresowań. 

 

7. W jaki sposób Państwo motywują swoich uczniów do aktywnego uczenia się? 

W większości wyborów badani wskazywali na: pochwały – 57%, pieczątki – 7,1%, burza mózgów, 

celowość nauki – 21%, metody aktywizujące – 7,1%, gry i zabawy – 14%, elementy 

współzawodnictwa – 7,1%, ocenianie – 35%, środki multimedialne – 28,6%. Stosują takie metody i 

formy w pracy, które uatrakcyjnią zajęcia, a uczeń będzie aktywniej pracował i otrzyma 

gratyfikace. 

 

 Wyk. 5. Sposoby motywacji uczniów do aktywnego uczenia się 

 
 

8. Czy uczniowie zdaniem Państwa chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć 

pozalekcyjnych ?  

            tak                  nie                   od czasu do czasu 

 Na to pytanie nauczyciele odpowiedzieli, że uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty 

zajęć – 71%, a od czasu do czasu  – 28,6%.  Brak było wyboru przeczącego. Uczniowie korzystają 

z zaproponowanych przez nauczycieli form zajęć pozalekcyjnych. Należy jednak zachęcać 

pozostałych, którzy korzystają od czasu do czasu z oferty zajęć. 

 
9. Czy Państwo rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach uczniów ? 
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Na to pytanie większość nauczycieli odpowiedziało następująco:  że często rozmawiają z rodzicami 

o możliwościach i potrzebach dzieci -85,7%, raz w roku 7,1%, nie miałam okazji – 7,1%. 

 
10. W jaki sposób Państwo  pozyskują informacje o sytuacji społecznej uczniów ? 

Na to pytanie nauczyciele najczęściej wskazywali: wywiad, rozmowa z rodzicem – 42,6%, 

rozmowa z uczniem  – 28,6%, obserwacja  – 14,3%, rozmowa z pedagogiem  – 21,4%, rozmowa  

z wychowawcą  – 7,1%. Brak wyborów w – 21,4% przypadkach. 

 
11. Czy dostrzegają Państwo w szkole przypadki dyskryminacji wśród uczniów? 

 ze względu na wiek  

 ze względu na płeć  

 ze względu na pochodzenie  

 ze względu na status majątkowy  

 inne możliwości edukacyjne 

 nie  

Na podstawie ankiety stwierdzić można, że nauczyciele obserwują następujące przejawy 

dyskryminacji: ze względu na płeć – 14,3%  i ze względu na status majątkowy w 14,3%,   

nauczyciele również  postrzegali dyskryminację ze względu na możliwości edukacyjne – 7,1%, 

wiek – 7,1%, płeć – 7,1% i pochodzenie – 7,1%, a w 35,7% przypadkach nauczyciele nie 

postrzegali jej. Niepokoić może ten wynik, że jest grupa nauczycieli, która nie postrzega tego faktu. 
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12. Jakie działania podejmowane są w szkole w celu przeciwdziałania wykluczeniu wśród 

uczniów ze względu na trudności w nauce ? 

Nauczyciele wskazywali na takie działania, które szkoła podejmuje ze względu na wykluczenie jak: 

prelekcje – 35,7%, pogadanki – 7,1%,  konsultacje – 7,1%, zajęcia rewalidacyjne – 7,1%, zajęcia 

dodatkowe – 14,2%, zajęcia z pedagogiem – 7,1%, dostosowanie form i metod pracy ze 

zwróceniem uwagi na indywidualizację – 7,1%, odpowiednio dobrane tematy lekcji – 7,1%, 

propagowanie równych szans – 7,1%. 

 

Z analizy ankiety wynika, iż nauczyciele w celu eliminacji przejawów wykluczeniu wśród uczniów 

ze względu na trudności w nauce, podejmują następujące działania: prelekcje, pogadanki, 

organizują konsultacje, zajęcia dodatkowe, dostosowują formy i metody pracy ze zwróceniem 

uwagi na indywidualizację, odpowiednio dobrane tematy lekcji i inne. 

W efekcie ewaluacji uzyskano informacje, czy prowadzone są działania służące wyrównywaniu 

szans edukacyjnych i w jaki sposób udziela się oraz organizuje pomoc psychologiczno –  

pedagogiczną w naszej szkole. Ponadto, zwrócono uwagę na działania, które należy doskonalić  

w tym zakresie. 

Możemy stwierdzić, że są nauczyciele, którzy tworzą w szkole warunki do wyrównywania braków i 

zaległości poprzez modyfikację testów, sprawdzianów, własnego planu zajęć edukacyjnych, 

wykorzystywanie metod aktywizujących, stosowanie indywidualizacji nauczania oraz organizację 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, postrzegają przejawy dyskryminacji wśród uczniów i 

przeciwdziałają jej. 
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OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 

NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW 

 

 

OPIS EWALUACJI: 

Ankietę przeprowadzono wśród dziewięciu nauczycieli wychowawców. 

Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej z nauczycielami wychowawcami klas I – VII oraz 

wychowawcy z oddziału przedszkolnego  

 

1. Czy diagnozuje Pani/Pan możliwości edukacyjne swoich uczniów? 

Wszyscy nauczyciele 100% diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów.                               

 

2. Dla jakiej grupy klasowej przeprowadziła Pani/Pan diagnozę? 

100% nauczycieli diagnozuje wszystkich uczniów w klasach, w których pracuje. 

 

3. Czy w Pani/Pana klasie są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?  

Według wszystkich nauczycieli wychowawców biorących udział w wywiadzie, w  każdej klasie 

znajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

4. Czy w Pani/Pana klasie są uczniowie z opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej? 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło 100% ankietowanych nauczycieli z klas I – VII. Według 

ankietowanych w każdej klasie są uczniowie posiadający opinię wydaną przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną oraz jest pięcioro uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Jest jeden uczeń, który ma orzeczoną niepełnosprawność ze względu na zdrowie. 

 

5. Jakie formy zajęć są zalecane w opinii lub orzeczeniu z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej?  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w opiniach i orzeczeniach zaleca objęcie uczniów  

zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi (terapia pedagogiczna), zajęciami dydaktyczno – 

wyrównawczymi,  zajęciami logopedycznymi,  zajęciami rewalidacyjnymi i innymi wskazywanymi  

przez poradnię. 

 

6. Z jakiej formy zajęć korzysta uczeń w szkole zalecanej w opiniach  i orzeczeniach? 

Ankietowani wychowawcy i nauczyciele klas I – VII podają, że na terenie szkoły 100% uczniów 

wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej zalecanej w opiniach i orzeczeniach jest 

nią objęta w formie zajęć z pedagogiem, logopedycznych, rewalidacyjnych  i konsultacjach, 

wychowawczo – sportowych. 

 

7. W jaki sposób rodzice uczniów informowani są o zajęciach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej? 

Wszyscy nauczycieli wychowawcy i nauczyciele uczący stwierdzili, że informują rodziców 

uczniów o zajęciach w następujący sposób: 

 pisemne zawiadomienie dla każdego rodzica ucznia objętego pomocą psychologiczno – 
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pedagogiczną z informacją o rodzaju zajęć, terminie, miejscu, 

 dokument wyrażający zgodę rodziców na udział ich dziecka w zajęciach, 

 przekazanie informacji przez wychowawcę na zebraniach z rodzicami, 

 wpisy do dzienniczka indywidualnych kontaktów z rodzicami. 

 

8. Czy respektuje Pani/Pan zalecenia opinii/orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej? 

Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli (92,9%) respektuje zalecenia zawarte  

w opiniach oraz orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów wydanych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a 7,1%  nie było wskazań , czy są respektowane 

zalecenia, czy nie?  

 

9. Czy stosuje Pani/Pan indywidualizację przy ocenianiu i zadawaniu pracy domowej? 

Odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie udzieliło 100% ankietowanych nauczycieli. Nauczyciele 

przy ocenianiu i zadawaniu pracy domowej uwzględniają indywidualną pracę ucznia i stosują 

indywidualizację. 

 

10. Jakie działanie motywujące, uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego 

uczniów, podejmuje Pani/Pan najczęściej?  

Wśród wszystkich (100%) ankietowanych nauczycieli jako najczęstsze  odpowiedzi: 

 różnicowanie poziomu trudności zadań na sprawdzianach, 

 różnicowanie poziomu trudności zadań domowych, 

 stosowanie pochwały na forum klasy, 

 stosowanie pochwały na spotkaniach z rodzicami, 

 zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w organizacji lekcji, 

 umożliwienie poprawy oceny, 

 stosowanie dodatkowych ocen za udział w konkursach, 

 stosowanie ocen za zaangażowanie i chęć podejmowania dodatkowego wysiłku. 

 

11. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez 

szkołę? 

tak – odpowiedziało – 77,7% 

brak  – 11% 

średnio  – 11% 

Grupa 77,7% ankietowanych nauczycieli twierdzi, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęciach rozwijających ich 

uzdolnienia i zainteresowania. Odpowiedź negatywną wybrało 11% nauczycieli, argumentując 

swoją decyzję, że „ dzieci nie zawsze są przygotowane do wysiłku umysłowego”, 11% nauczycieli 

pozostawiła pytanie bez odpowiedzi. 

 

12. Czy organizowane przez Panią/Pana zajęcia dodatkowe przynoszą zakładane efekty? 

Odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie udzieliło 92,9% ankietowanych nauczycieli, 7,1% 

badanych uważa, że „myślę, że tak”. 

 

13. W jaki sposób dokonuje Pani/Pan oceny efektywności prowadzonych przez siebie działań? 
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Efekty pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciele oceniają  

w większości na podstawie  obserwacji postępów ucznia (72% ankietowanych), poprawy ocen  

i wyższej motywacji ucznia do pracy (54 %) oraz  na podstawie  porównania wyników diagnozy  

z początku roku szkolnego z wynikami pod koniec II semestru (45% badanych nauczycieli). 

Nieliczni nauczyciele uwzględniają też  informacje zdobyte od rodziców (z ankiet lub podczas 

rozmów indywidualnych). 

W ocenie większości nauczycieli (63 %), efekty udzielanej pomocy są mniejsze niż poniesione  

nakłady pracy. Ponadto, jako przyczynę niskiej efektywności niektórzy nauczyciele (27%) widzą w 

niewłaściwej  postawie, niesystematycznym uczestnictwie lub niechęci do pracy niektórych 

uczniów. 

 

14. Z czyjej strony najczęściej napotyka Pani/Pan na trudności w realizowaniu zaplanowanych 

działań, uwzględniających dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi? 

Spośród wszystkich odpowiedzi 14,3% nauczycieli napotkało trudności ze strony ucznia, a 7,1% ze 

strony rodziców. Była też wypowiedź 1 nauczyciela, który odpowiedział na to pytanie, że: w 

realizacji własnych działań nie napotyka problemów, a w realizacji zadań wskazanych przez 

poradnie występują następujące problemy; 

 brak zajęć z logopedą, 

 zbyt niski etat pedagoga, 

 brak zajęć typowo wyrównawczych (prowadzone koło matematyczne, nie ma możliwości 

dostosowania odpowiedniej ilości dzieci w grupie i celów). 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW 

 

 

Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców badanych uczniów klas 

I – VII szkoły podstawowej. 

W badaniach uczestniczyło 113  rodziców uczniów z klas I – VII biorących udział w badaniu. 

 

Pierwsze pytanie dotyczyło pozyskania informacji od rodziców o tym, czy nauczyciele rozmawiają 

o możliwościach i potrzebach ich dziecka i jak często to robią.  

Twierdząco odpowiedziało 77 rodziców –  68%, nigdy  – 4,42%, przynajmniej kilka razy w roku  – 

8%, raz w roku  – 17,7%, rzadziej niż raz w roku  – 3,50%. 

Znaczna większość ankietowanych rodziców  uczniów klas I – VII wie, że nauczyciele rozmawiają 

z nimi o możliwościach i potrzebach ich dziecka i często to robią.  
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Drugie pytanie dotyczyło: 

Czy Pani/Pana dziecko może liczyć w szkole na odpowiednie wsparcie w pokonywaniu trudności? 

 – 74% stwierdziło, że tak, zdecydowanie tak  – 9,7%, nie  – 15% - nie; zdecydowanie nie – 0,88%; 

Większość respondentów uważa, że ich dzieci mogą liczyć na odpowiednie wsparcie ze strony 

szkoły w pokonywaniu trudności, jednak jest grupa rodziców, która uważa, że nie może liczyć w 

szkole ich dziecko na odpowiednie wsparcie. 

 

 
 

Trzecie pytanie: 

Czy w szkole Pani/Pana dziecko osiągnęłoby sukces, gdyby otrzymało odpowiednią pomoc? 

Twierdząco odpowiedziało – 36% rodziców, myślę, że tak  – 31,9%. Przecząco  – 0,88% , 

wskazanie- nie wiem  – 23%. Rodzice uważają, że dziecko osiągnęłoby sukces, gdyby otrzymało 

pomoc. Rodzice uważają, że przyczyny braku sukcesu w szkole ich dziecka należy szukać w samej 

instytucji. 

 

 
 

Czwarte pytanie: 

Czy w szkole podejmuje się starania, by uczeń/uczennica miał/miała poczucie sukcesu w nauce na 

miarę swoich możliwości ? 

Respondencie odpowiedzieli, że uczniowie mają poczucie sukcesu- następująco: w nauce  – 58,4%, 

w sporcie  – 21%, w sztuce  – 4,42%, w działaniach społecznych  – 10,6%, w niczym  – 11,5%. 

Badani rodzice w zdecydowanej większości   uważają, że w szkole podejmuje się działania mające 

wpływ na wyniki w nauce.  

Większość rodziców   uważa, że dzieci nawet z trudnościami w nauce potrafią odnieść sukcesy na 

miarę swoich możliwości dzięki staraniom nauczycieli, jednak 11,5% rodziców ma odmienne 

zdanie na ten temat. 
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Piąte pytanie dotyczyło: 

Jakie działania podejmuje szkoła, aby zapewnić uczniom poczucie sukcesu?  

Respondenci wskazali: konsultacje  – 50%, zajęcia wyrównawcze – 27%, zajęcia pozalekcyjne-

34% koła zainteresowań – 21%,  zajęcia przygotowujące do konkursu  – 5,3%, motywowanie do 

nauki  – 15,9%, inne  – 2,7%. 

 

 
 

Szóste: 

Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 

Na to pytanie rodzice twierdząco odpowiedzieli – 57%, myślę, że tak  – 1,65%. Przecząco 

odpowiedziało 26 – 23%, nie wiem 3 – 2,65%. 

Nie wszyscy ankietowani rodzice  kontroluje obecność dziecka na zajęciach pozalekcyjnych, 

 

 

 

Siódme: 

W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb Pani/Pana dziecka?  

Respondencie uważają, że są dostosowane – 57,5% ,  że , raczej dostosowane – 40,7%, a  13,27% 

uważa, że są niedostosowane, nie wiem odpowiedziała tylko 1 osoba – 0,88%. Rodzice mają 

zaufanie, że wszystkie zajęcia organizowane na terenie szkoły są dostosowane do potrzeb dzieci. 

 



19 

 

 
 

Ósme: 

Czy macie Państwo poczucie, że Wasze dziecko w szkole traktowane jest w sposób indywidualny? 

Rodzice uważają, że mają poczucie, że ich dziecko jest traktowane w sposób indywidualny– 22%, 

raczej tak  – 19,4%,  nie wiem  – 26,5%,  a  – 23% rodziców uważa, że nie i raczej nie – 12,3%. 

41,4 % ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci są traktowane indywidualnie, natomiast 35% 

rodziców odpowiada przecząco na to pytanie. Rodzice  w tym pytaniu  również uważają, że ich 

dzieci nie są traktowane w sposób  indywidualny. 

 

 
 

Dziewiąte: 

Czy wychowawca i nauczyciele służą Pani/Panu radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla 

Pani/Pana dziecka ?  

Twierdząco odpowiedziało  – 52,2%, raczej tak  – 36%,  przecząco (nie)  – 6,1%, a raczej nie – 8%. 

Rodzice mają zaufanie do nauczycieli. 

 

 
 

Dziesiąte: 

Czy dostrzegają Państwo w szkole jakieś przypadki dyskryminacji wśród uczniów? 

Twierdząco odpowiedziało – 19%, nie wiem  – 35%, a nie – 44%. 

 Rodzice dostrzegają przypadki dyskryminacji wśród uczniów, dyskryminację  ze względu na 

 : „wyśmiewanie się z uczniów”, „ nieprzystających do grupy” –  słabszych,„ otyłych”  

„grupki dzieci: lepsi decydują za klasę „. Według rodziców, dyskryminowani otrzymują małe 

wsparcie. 
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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 i stwarza możliwości rozwijania 

zainteresowań. W celu wspierania rozwoju uczniów szkoła współpracuje z instytucjami na terenie  

gminy i wsi.  Ankietowani rodzice stwierdzili, że szkoła wspiera rozwój ich dzieci. Tylko 1 rodzic 

wypowiedział się w tym pytaniu w sposób następujący: „Oferta zajęć jest zróżnicowana. 

Nauczyciele chętnie pomagają słabszym uczniom, mającym problemy z nauką. Współpracują  

z rodzicami”. Dwóch rodziców odpowiedziało, że nie ma na temat wystarczającej wiedzy,  

a działania powinny być bardziej dostosowane do potrzeb dziecka. 
 

 
     

WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 

 

Wywiad z dyrektorem szkoły podstawowej został przeprowadzony w styczniu 2018 roku. 

 

Na pytanie: 

1. Jakie działania podejmowane są w placówce w oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb  

i sytuacji uczniów i przedszkolaków? 

Pani dyrektor  udzieliła następującej odpowiedzi: 

Rozpoznawanie potrzeb i sytuacji  uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego stanowi w naszej 

szkole element diagnozy edukacyjnej. Diagnoza ta, to analiza oczekiwań uczniów i nauczycieli, 

diagnozowanie zainteresowań uczniów, metod uczenia się, sytuacji rodzinnej ucznia, oczekiwań 

władz oświatowych.  

Brak diagnozy uczniów może prowadzić do: 

 złej oceny 

 negatywnych relacji uczeń – nauczyciel 

 obniżonych wyników kształcenia 

 braku pozytywnych efektów wychowawczych 

 utraty autorytetu nauczyciela 

 agresji uczniów, ich niepowodzeń w nauce 

 powstawania konfliktów 

 zaniżonej samooceny 

 braku współpracy nauczyciela i ucznia 

 braku zaufania, szacunku 

 niesprawiedliwego oceniania 

 wagarów 

 stereotypowej oceny ucznia 

 braku zaufania wobec nauczyciela 

 nie zaspakajania potrzeb i oczekiwań ucznia 

 nie rozwijania uzdolnień ucznia 

 zaburzeń emocjonalnych. 
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Dlatego podejmujemy wiele działań, które wykluczą negatywne działania planując: uczestniczenie 

w kołach zainteresowań, tworzymy harmonogram wycieczek, uczestniczymy w życiu środowisk 

wiejskich, współpracujemy z WDK w Karniowicach i WDK w Dulowej, organizujemy spotkania 

integracyjne, zachęcamy rodziców do realizacji wspólnych działań, tworzymy razem program 

wychowawczo – profilaktyczny, wdrażamy uczniów do samorządności, uczymy wolontariatu. 

 

Na pytanie: 

2. Jakimi  priorytetami kieruje się placówka tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych? 

Pani dyrektor odpowiedziała: 

Tylko i wyłącznie potrzebami środowiska, ale przy zgodności z obowiązującą podstawą 

programową. Zdobyta wiedza i umiejętności powinna być bazą dla kolejnych etapów edukacji. 

 

Na pytanie: 

3. Czy są w szkole uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? Jakie są 

przyczyny tej sytuacji? 

Pani dyrektor odpowiedziała: 

Tak, uczniowie Ci uczestniczą w zajęciach organizowanych przez inne podmioty. 

 

Na pytanie : 

4. Z jakimi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży współpracuje 

szkoła? Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy?  

Pani dyrektor odpowiedziała: 

PPP w Chrzanowie, Biblioteka Publiczna w Trzebini. Wspólne spotkania, bieżąca pomoc. 

 

Na pytanie: 

5. Czy Pani zdaniem te działania są adekwatne do potrzeb uczniów? 

Pani dyrektor odpowiedziała: 

Nie, szczególnie ze strony PPP w Chrzanowie uważam, że powinniśmy otrzymywać, a nie 

wymuszać konieczną pomoc. 

 

WYWIAD Z PEDAGOGIEM SZKOŁY 

 1.Czy i w jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia? 

 

Nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia poprzez : rozmowy indywidualne z uczniami, 

odpowiedzi pisemne i ustne, sprawdziany, kartkówki, analizę opinii i orzeczeń z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej,. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpracują ze sobą 

– tworzą zespoły, dzięki czemu jest lepszy przepływ informacji. Nauczyciele szybko i sprawnie 

organizują rozpoznaną pomoc dla ucznia. 

Pytanie drugie: 

 

2.Czy szkoła organizuje pomoc uczniom mającym trudności wynikające ze stanu zdrowia i sytuacji 

rodzinnej? 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi- Królowej w Dulowej jest placówką, w której wszyscy 

nauczyciele znają bardzo dobrze swoich uczniów. Znają też ich sytuację rodzinną. Każdy 

wychowawca nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami. Wspólnie dostosowują i organizują pomoc 

wynikającą ze stanu zdrowia bądź też sytuacji rodzinnej. Są to zajęcia wyrównujące braki, zajęcia 
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logopedyczne, koła zainteresowań, wsparcie pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 

świetlicowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu po ósmej klasie.  

 

2. Jakie działania podejmuje szkoła w celu eliminacji przejawów dyskryminacji, również ze względu 

na sytuację społeczną i ekonomiczną? 

 

Szkoła realizuje programy eliminujące przejawy dyskryminacji, również społecznej i 

ekonomicznej. Są to „Bezpieczna szkoła”. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele realizują program 

wychowawczo -  profilaktyczny,  w  ramach którego są organizowane pogadanki, prelekcje, zbiórki 

pieniędzy na pomoc potrzebującym dzieciom, kiermasze, paczki świąteczne. 

 

ANALIZA I INTERPRETACJA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ; 
Jak wynika z dokumentacji szkoły:  uczniów  przebadanych przez Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Chrzanowie jest 42, pięcioro  ma wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, a jeden uczeń ma  nauczanie indywidualne.  

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania istnieją zapisy, które uwzględniają zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe uczniów. 

- Nauczyciele są zobowiązani do: dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i 

możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami opinii  i orzeczeń PPP. 

- dostosowywanie wymagań  do indywidualnych potrzeb uczniów wymagających kształcenia 

specjalnego i nauczania indywidualnego 

- przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć; 

 

Jak wynika z dokumentów szkolnych oraz przeprowadzonej ankiety, nauczyciele 
uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów, podejmują następujące 
działania: 
Opracowanie i realizacja konsultacji z poszczególnych przedmiotów; 
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów 
z autyzmem”; 
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2017/2018 dla uczennic 
z opóźnieniem w rozwoju w stopniu lekkim”; 
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2017/2018 dla ucznia z 
opóźnieniem w rozwoju w stopniu lekkim”; 
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. II – VII 
wychowawczo-sportowych;  
Przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, zgodnie z ich zdolnościami i 
zainteresowaniami, np. plastycznych, polonistycznych, recytatorskich, komputerowych, literackich, 
języka angielskiego, piosenki angielskiej, recytatorskich, religijnych oraz organizowanych przez 
Kuratora Oświaty, 
Różnicowanie tempa pracy na lekcji, 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, np. 
wydłużenie czasu pracy, dodatkowe objaśnienia, tłumaczenie poleceń, tolerancja w ocenie 
ortografii, mniejszy zakres ćwiczeń , 
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 



23 

 

uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 
Wydawanie przez uczniów gazetki szkolnej, 
 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 
       Posługiwanie się technologią informacyjno – komunikacyjną, np. tablice interaktywne, laptopy, 
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. 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 : 

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

Typują uczniów do konkursów tematycznych o zasięgu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim; 

Organizują zajęcia dodatkowe pod kątem zainteresowań uczniów, 
bieżąca praca na lekcji  
indywidualizacja  
zajęcia indywidualne z uczniem 
organizację pomocy koleżeńskiej  

pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia dodatkowe  

 

Szkoła organizuje pomoc dla dzieci z trudnościami w nauce. 
Większość nauczycieli podała w ankiecie, że stwarza uczniom szanse wyrównywania zaległości w 

nauce. 

1. Nauczyciele podali następujące przykłady stwarzania szans wyrównywania zaległości w 

nauce: bieżąca praca na lekcji , indywidualizacja , zajęcia indywidualne z uczniem, 

organizację pomocy koleżeńskiej,  pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia dodatkowe w 

ramach PPP 
2.  Pedagog szkolny w wywiadzie podał, że uczniowie mający trudności w nauce objęci są 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną np.: indywidualne rozmowy z pedagogiem, 
uczniowie kierowani są do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu 
przeprowadzania badań i opracowania diagnozy, 

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

trudności w nauce. 

4. Większość uczniów uważa, że odnosi sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 5.  
6. Prawie wszyscy ankietowani rodzice wiedzą o organizowanych w szkole zajęciach 

pozalekcyjnych. 

7. Twierdzą, że szkoła stosuje różne formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 8.  
 

Słabe strony szkoły: 

 

1.Klimat panujący wokół szkoły, co wynika z ankiety skierowanej do nauczycieli (pyt.4) i z ankiety 

skierowanej do rodziców (pyt.;8) 

2. Jest grupa nauczycieli, która nie modyfikuje własnych  planów edukacyjnych, nie modyfikuje 

testów i sprawdzianów, nie stosuje metod aktywizujących i nie organizuje dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 

3.Indywidualizację należy stosować w każdym momencie pracy z uczniem. 

4. Brak zajęć wyrównawczych w klasach I-III. 

5. Zbyt mała liczba dzieci objętych zajęciami z logopedą, co wynika z małej liczby przyznanych 

godzin. 

       

Mocne strony szkoły; 
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1. Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz wsparcie 

uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

2. Szkoła zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez diagnozowanie działań oraz 

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Nauczyciele starają się uwzględniać potrzeby uczniów w trakcie planowania zajęć 

dodatkowych. 

4. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach wspomagających ich rozwój. 

5. Nauczyciele rozpoznają potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości 

psychofizyczne. 

6. Nauczyciele zapoznają się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej i stosują się do ich zaleceń. Wychowawcy znają możliwości edukacyjne  

i psychofizyczne swoich uczniów. 

 

7. Nauczyciele podejmują starania, by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę 

swoich możliwości. 

8. Rodzice i uczniowie dostrzegają indywidualne podejście nauczyciela do ucznia. 

 

9. Organizowane w szkole zajęcia w większości są zgodne z potrzebami uczniów. 

10. Prawie wszyscy badani nauczyciele dokonują oceny efektywności prowadzonych 

przez siebie zajęć poprzez obserwację postępów ucznia, na podstawie  zdobywanych przez 

ucznia ocen, informacji zdobytych od rodziców. 

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 analizy Planu Rozwoju Szkoły można stwierdzić, iż nauczyciele realizują na 

godzinach wychowawczych programy profilaktyczne, które 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 Koło wolontariackie, 

Samorząd Szkolny, nauczyciela religii, i innych nauczycieli  np. na rzecz różnych podmiotów; 
Uczniowie wiedzą, jakie działania antydyskryminacyjne prowadzi szkoła oraz w sposób 

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

 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie wspomagania rozwoju uczniów. 
Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele wskazali następujące instytucje, z którymi 

współpracuje szkoła w celu wspomagania rozwoju i zaspakajania potrzeb uczniów: 

Są to; 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie, która świadczy pomoc w 

zakresie pojawiających się problemów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

wydawania opinii uczniom z trudnościami w nauce; 

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

Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach i Dulowej; 

Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń w Karniowicach, Biblioteka  w Karniowicach – 

uczniowie korzystają z jej księgozbioru, i inne instytucje wymienione w wywiadzie. 

Rodzice mają świadomość, że są instytucje, które wspierają rozwój ich dzieci, z którymi 

współpracuje szkoła. 

Wniosek: 

Na podstawie badań możemy stwierdzić, że: 

Szkoła spełnia wymaganie 5 poziom B i D: 
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
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Rekomendacje: 

 

1. Przygotowując ofertę zajęć pozalekcyjnych na kolejny rok szkolny, należy  w dalszym ciągu 

rozpoznawać potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców oraz wziąć pod uwagę utworzenie 

zajęć zespołów dydaktyczno – wyrównawczych. 

2. Należy wnikliwie przeanalizować zalecenia i realnie dostosować wymagania, metody, 

formy pracy do  potrzeb i aktualnych możliwości uczniów. 

3. Należy wypracować metody zachęcające uczniów do systematycznego udziału w zajęciach 

wyrównawczych, konsultacjach, kołach i innych wynikających zgodnie z potrzebami 

szkoły. 

4. Przeprowadzić pogadanki z rodzicami w celu uświadomienia im, że ich dziecko jest 

traktowane w sposób  indywidualny przez każdego nauczyciela. 

5. Przeprowadzić pogadanki na lekcjach wychowawczych, aby uczniowie, którzy są 

świadkami dyskryminacji wśród kolegów, nie bali się zgłaszać ich nauczycielom i 

rodzicom. 

6. Nauczyciele powinni bardziej zwracać uwagę na przejawy dyskryminacji wśród uczniów 

(jeśli takowe się pojawią) i współpracować z rodzicami. 

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

8. Zwiększyć ilość godzin dla pedagoga i logopedy oraz zajęć terapeutycznych dla  uczniów, 

zajęć logopedycznych dla  uczniów wymagających niwelowania wad wymowy. 

9. Należy wytyczyć jeszcze raz kierunki pracy, które będą adekwatne do potrzeb Naszych 

dzieci i ich rodziców.  

10. Poprawić klimat panujący wokół szkoły. 

11. Podnieść jakość usług świadczonych przez szkołę. 


