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EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH 

W SZCZECINKU 

 

Wymaganie 1  

 

Szkoła realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój uczniów 

 

 

 

 

Wymaganie 6 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
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Wymaganie 1 

Wnioski i rekomendacje: 

1. Szkoła działa zgodnie z założeniami Koncepcji pracy szkoły. 

2. Koncepcja pracy szkoły propaguje wartości nadrzędne zawarte w podstawowych 

dokumentach szkolnych. 

3. Rodzice mają możliwość nowelizacji Koncepcji pracy szkoły poprzez prezentację swoich 

propozycji przedstawicielowi Rady rodziców.  

4. Koncepcja pracy szkoły jest adekwatna  do możliwości organizacyjnych i bazy szkoły 

5. Koncepcja pracy szkoły jest równomiernie ukierunkowana na rozwój każdego ucznia, 

6. Niski stopień znajomości przez rodziców i przyjętej koncepcji pracy. 

7. Rodzice  nie byli zaangażowani w tworzenie koncepcji pracy szkoły, mimo że  

            ze strony szkoły byli zachęcani do zgłaszania i realizacji własnych pomysłów; 

8. Realizacja koncepcji pracy szkoły jest ukierunkowana na rozwój  uczniów z problemami 

edukacyjnymi,    

13. Należy zadbać, aby koncepcja pracy szkoły była powszechnie znana i stanowiła odniesienie 

dla codziennej pracy każdego nauczyciela i ucznia, 

14. Wszyscy nauczyciele powinni realizować koncepcję pracy szkoły w zakresie rozwoju 

wszystkich uczniów. 

 

 

Wymaganie 6 

 Wnioski i rekomendacje 

1. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się 

oraz sytuację społeczną ucznia i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz do 

planowania pracy z uczniem. 

2. Nauczyciele różnicują  cele zajęć, metody nauczania i uczenia się, w taki sposób, aby każdy                  

z uczniów mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.  

3. Szkoła podejmuje działania w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  

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

do ich potrzeb i sytuacji społecznej. 

5. Utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, aby w sposób 

efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

6.  Utrzymać dobry poziom działań służących rozwojowi uczniów i zadbać o dalszą dobrą 

współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym. 

 


