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GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W SZCZECINKU 
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OBSZAR I 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej 

 

1.3 Uczniowie są aktywni 

 

- uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych  

w szkole 

- uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz 

własnego rozwoju i rozwoju szkoły 

OBSZAR IV 

Zarządzanie szkołą 

4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe  

i wyposażenie 

- warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole 

programów nauczania 

 

- podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie 

szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania 

i poszerzania oferty zajęd 
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1. Wstęp 

a. Autor raportu: Jarosław Dywizjusz 

b. Adresaci: 

• Dyrekcja szkoły 

       • Rada Pedagogiczna 

                                                                              • Rodzice 

                                                                              • Uczniowie 

                                                                              • Komenda i Wychowawcy OHP 

 

c. Sposób prezentacji raportu: posiedzenie Rady Pedagogicznej, strona 

internetowa szkoły 

d. Data sporządzenia raportu: czerwiec 2013 r. 

e. Realizatorzy badao: 

Miazga Roman 

Czaplioski Tadeusz 

Dywizjusz Jarosław 

2.Przedmiot ewaluacji 

- udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole 

- samodzielnośd uczniów w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju 

szkoły  

- czy warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania 

- podejmowanie działao wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków 

realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajęd 

 

3. Cele ewaluacji 

 

-  pozyskanie informacji o aktywności uczniów oraz o warunkach lokalowych i wyposażeniu szkoły na rzecz 

realizacji działao dydaktyczno wychowawczych 

 

4. Pytania kluczowe: 



 

- Czy uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych? 

- W jakiego rodzaju zajęciach biorą udział uczniowie? 

- Jakie są oczekiwania uczniów w zakresie realizacji zajęd dodatkowych? 

- Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz rozwoju uczniów? 

- Czy szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie? 

- Czy warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizacje przyjętych w szkole programów nauczania? 

- Czy szkoła podejmuje skuteczne działania by wzbogacid warunki lokalowe i poszerzyd ofertę zajęd 

dodatkowych? 

 

5. Kryteria ewaluacji 

 

1) Użytecznośd – wykorzystanie informacji do planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 

2) Skutecznośd – podniesienie skuteczności działao wychowawczych 

3) Zgodnośd i dostępnośd 

 

5. Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniach 

 

Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe: 

- kwestionariusz ankiet dla uczniów klas pierwszej drugiej i trzeciej Gimnazjum dla Dorosłych 

- kwestionariusz ankiet dla nauczycieli uczących w Gimnazjum dla Dorosłych 

- pisemne informacje Komendy OHP o realizacji przedsięwzięd na rzecz podnoszenia aktywności społeczno-

wychowawczych 

 

6. Opis grupy badawczej 

 

W badaniach wzięli udział wszyscy nauczyciele uczący w Gimnazjum dla Dorosłych(12 osób) oraz 51 uczniów. 

Płed badanych: 

Nauczyciele 7 kobiet i 5 mężczyzn 

Uczniowie 11 dziewcząt i 40 chłopców 

 

7. Analiza materiału badawczego 

 

1) BADANI UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z PODZIAŁEM NA PŁED: 
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2) WYNIKI BADAO PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI: 

 

a) promowanie osiągnięd uczniów  

42% nauczycieli ocenia promowanie osiągnięd uczniowskich na: „raczej tak” 

 

b) Pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju 
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67% nauczycieli ocenia, że szkoła udziela pomocy uczniom w planowaniu własnego rozwoju. 

 c) Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizowanie przyjętych w szkole programów 

 

 

d) Działanie szkoły dążące do wzbogacenia bazy lokalowej i wyposażenie w celu poprawy 

warunków i realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzenia oferty zajęd 

 

66%nauczycieli ocenia, że szkoła dąży do wzbogacenia bazy lokalowej i wyposażenia. 

e) Poziom aktywności uczniów na zajęciach szkolnych 
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f) Prowadzenie zajęd wyrównawczych kół przedmiotowych i zajęd rewalidacyjnych 

 

Według oceny nauczycieli 58% uczniów nie chce brad udziału w zajęciach dodatkowych. 

g) Możliwośd zorganizowania zajęd pozalekcyjnych 
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Nauczyciele uważają, że ze względu na specyfikę GDD, brak jest możliwości zorganizowania zajęd 

pozalekcyjnych. 

h) Samodzielnośd uczniów w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju 

 

Większośd nauczycieli uważa, że uczniowie nie podejmują aktywności na rzecz samorozwoju. 

i) Samodzielnośd uczniów w podejmowaniu różnorodnych  aktywności na rzecz rozwoju szkoły 
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Dwie trzecie nauczycieli ocenia, że uczniowie nie podejmują aktywności na rozwoju rzecz szkoły. 

j) Mocne strony związane z warunkami lokalowymi szkoły 

- uczniowie uczą się w salach wyposażonych w podstawowe pomoce dydaktyczne; 

- pomieszczenia są przygotowane, a wyposażenie dobre 

- dobrze wyposażone pracownie komputerowe 

- szkoła jest w pełni dostosowana do nauki, jest ciepło i istnieje możliwośd wykorzystania sprzętu 

technicznego 

- szkoła posiada windę, odnowione toalety, jest wyposażona w monitoring a korytarze są 

przestronne. 

k) Słabe, zdaniem nauczycieli, strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły 

- niedostateczny dostęp do pomocy naukowych; 

- brak klas 

- nauczyciel kseruje materiały dydaktyczne na własny koszt 

- brak do niektórych przedmiotów podręczników oraz sprzętu audiowizualnego 

3) WYNIKI BADAO PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW 

a) Potrzeba zajęd dodatkowych na terenie szkoły 
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Potrzebę zajęd dodatkowych akceptuje tylko 41% ankietowanych uczniów. 

 

b) Chęd uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 

 

Ponad połowa uczniów chce uczestniczyd w zajęciach sportowych 

 

c) Zapotrzebowanie na zajęcia pozalekcyjne 

Uzyskane na to pytanie odpowiedzi ilustruje poniższy diagram: 
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Jedna trzecia ankietowanych nie jest zainteresowana udziałem w takich zajęciach, a preferencje 

pozostałych uczniów są bardzo rozproszone ze szczególnym ukierunkowaniem na sport. 

d) Ocena wystroju i wyposażenie sal lekcyjnych (w skali 1:5) 

 

Uczniowie słabo ocenili wystrój i wyposażenie klas.  
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Wykaz zajęd, które zostały przeprowadzone przez kadrę 16 – 19 HP w 

Szczecinku w ramach zajęd wychowawczych wynikających z planu pracy 

dydaktyczno – wychowawczo opiekuoczego. 

 

Rok 2010 

 

1. Kulig „Śnieżna sanna” 

2. Zajęcia profilaktyczne Cyberprzemoc – zajęcia prowadzone przez Policję. 

3. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim – prace fotograficzne. 

4. Udział w XII Regionalnym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej. 

5. Udział w V Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. 

6. Udział w Wojewódzkich zawodach wędkarskich. 

7. Spływ kajakowy po jeziorze Trzesiecko. 

8. Zajęcia profilaktyczne – wakacje bez narkotyków – spotkanie z przedstawicielami KPP w 

Szczecinku.. 

9. I Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej polanie” 

10. Tradycje Andrzejkowe – zabawa w przepowiadanie przyszłości. 

11. Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę bożonarodzeniową na szczeblu hufcowym i 

ogólnopolskim. 

12. Zorganizowanie „Mikołajek.” 

13. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – konkurs na najpiękniejszy stroik i dekorację świąteczną. 

14. Uroczysta kolacja Wigilijna. 

15. Jesienny Rajd Pieszy szlakiem obiektów sportowych w Szczecinku jako alternatywa dla 

dopalaczy. 

16. Eliminacje hufcowe w tenisa stołowego. 

17. Udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Tenisa Stołowego – Wałcz. 

18. Udział w Wojewódzkich Zawodach Pływackich – Kołobrzeg. 

19. Skutki zdrowotne i konsekwencje prawne zażywania i sprzedaży dopalaczy – spotkanie z 

przedstawicielami KPP w Szczecinku. 

 

 

 



Rok 2011 

 

1. Konkurs na kartkę wielkanocną. 

2. Udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologiczno – Profilaktycznym. 

3. Udział w Regionalnym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej. 

4. Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych. 

5. Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. 

6. Dzieo Niemiecki – Polsko -  niemieckie integrowania przez gotowanie – realizacja mini 

projektu. 

7. Udział w Wojewódzkich Zawodach Wędkarskich. 

8. Wycieczka edukacyjna do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie. 

9. II Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej polanie”. 

10. Zajęcia integracyjne kl. I – „Rajd szlakiem szczecineckich wież”. 

11. Apel – Błogosławiony Jan Paweł II patronem OHP. 

12. Zabawa w przepowiadanie przyszłości. 

13. Mikołajki. 

14. Ogólnopolski Konkurs na Kartkę świąteczną. 

15. Wigilia – przygotowanie uroczystej kolacji wigilijnej. 

16. Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego. 

17. Wojewódzkie Zawody Pływackie. 

 

Rok 2012 

 

1. Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. 

2. Konkurs na pisankę i stroik wielkanocny. 

3. Udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej. 

4. Udział w Regionalnym Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. 

5. Udział w Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. 

6. Udział w Wojewódzkich Zawodach Wędkarskich. 

7. Obchody Dnia Ziemi – wyjście z młodzieżą do parku miejskiego – dyskusja na temat działao 

człowieka w zakresie ochrony środowiska. 

8. Spotkanie z Policjantem dotyczące zagrożeo czyhających na młodzież podczas wakacji. 



9. III Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej polanie”. 

10. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze – spotkanie z przedstawicielem Policji – 

„Odpowiedzialnośd prawna nieletnich”. 

11. Apel z okazji rocznicy nadania Patronatu Jana Pawła II Ochotniczym Hufcom Pracy. 

12. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny – „Moje miejsce na Ziemi”. 

13. Andrzejki – przepowiadanie przyszłości. 

14. Ogólnopolski Konkurs na Kartkę świąteczną. 

15. Spotkanie mikołajkowo – wigilijne. 

16. Wojewódzkie Zawody pływackie. 

17. Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego. 

18. Wycieczka do Fabryki Bombek i Skansenu Jamieoskiego. 

19. Poradnictwo zawodowe – MCIZ Koszalin. 

20. Zajęcia ceramiczne w Sapiku. 

 

 

Działania podjęte przez Dyrekcję w celu wzbogacenia bazy i 

wyposażenia szkoły. 

Pomoce dydaktyczne 

 

20 tablic informacyjnych wiórowych  na korytarze – 2,5 m x 1,5 m  

Pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej  

Książki do biblioteki szkolnej 

Przybory do prowadzenia zajęd z przedmiotu sztuka  

Tablica biała sucha  

2 tablice korkowe  

2 projektory multimedialne  



Sprzęt komputerowy  

 

Sprzęt telekomunikacyjny 

 

14 monitorów do komputerów 

Myszki do komputera 

Dwa kable do monitora 

30 komputerów 

5 klas multimedialnych z oprzyrządowaniem 

Uchwyt do projektora 

WI-FI – internet bezprzewodowy  

Rozszerzenie sieci telefonicznej do 14 gabinetów 

4 aparaty telefoniczne  

Rejestrator cyfrowy  

3 kamery  

Dysk do rejestratora 

9 kamer 

2 zasilacze  awaryjne – kamery  

Rejestrator wideo 

Strona internetowa 



Sprzęt sportowy 

 

50 pucharów 

15 piłek do piłki siatkowej 

4 piłki od koszykówki 

40 strojów  sportowych  

Zestaw przyrządów gimnastycznych do gabinetu rehabilitacyjnego  



Fundusze - 78 200 zł. 

 

Sprzęt muzyczny 

 

72 000,00 zł 
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Remont toalet Projekt budowlany – 
adaptacja „mieszkania 

Wyposażenie pokoju
nauczycielskiego na kwotę

Dwa zasilacze da instrumentów muzycznych 

Mikser analogowy 

Mikrofony 

Statyw i uchwyt do mikrofonu 

2 kolumny i 2 stojaki 



Sprzęt biurowy 

 

 

 
 
 
 
 

Toner, tusz do stempli 

Skrzynka na listy 

Zakup ramek a -4 

Płyty cd 

24 antyram -2 

Listwy kablowe 

15 blatów na ławki 

5 ton płyt – na blaty i wyposażenie pokoju nauczycielskiego 

Fotel obrotowy, 

Brother dcp -195c – drukarka 

•Drukarka – wicedyrektor laptop – dyrektor  

Dywan i mata ochronna do sekretariatu 

21 krzeseł 

9 ławek na korytarze 

Biurko 

Meble biurowe – 30 różnego rodzaju szaf, półek, regałów  

Niszczarka shredact 8240 ideal 

Dwie drukarki – dyrektor i sekretariat dla uczniów  



Inne 

 
 

 

 

    

     Po przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagao1.3 Uczniowie są aktywni i 4.3 Szkoła 

ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenia otrzymano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

 Wnioski: 

 

1) Większośd nauczycieli pozytywnie ocenia działania szkoły na rzecz promowania osiągnięd uczniów i 

pomocy uczniom w planowaniu własnego rozwoju. 

2) Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły umożliwiają realizacji przyjętych w szkole programów 

nauczania. 

3) Poziomu aktywności uczniów na zajęciach szkolnych, jest niewystarczający i niskie jest zdaniem 

nauczycieli ich zaangażowanie w zajęcia dodatkowe. 

4) Ze względu na specyfikę Gimnazjum dla Dorosłych występuje brak możliwości zorganizowania zajęd 

pozalekcyjnych 

5) Szkoła podejmuje działania na rzecz zbogacania warunków lokalowych natomiast brak jest 

możliwości do poszerzenia oferty zajęd dodatkowych. 

6) Niska jest samodzielnośd uczniów w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz 

szkoły. 

7) Określono mocne i słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniu przydatne do 

podejmowania działao na rzecz poprawy bazy lokalowej i wyposażenia  w kolejnym roku szkolnym. 

Środki opatrunkowe i wyposażenie apteczek szkolnych   

Apteczki do pomieszczeo szkolnych 

Tabliczki  informacyjne na drzwi 

Dwa dozowniki na wodę pitną  

Wyposażenie pokoju nauczycielskiego na kwotę 1.200 zł kwota 

Około 2 tys. Gadżetów – smycze, kubki, linijki, breloczki, zeszyty, ołówki, piórniki, bransoletki itp.  

Postawienie automatów – kawa, herbata, napoje, dropsy  

Gablota informacyjna  



8) Uczniowie nie widzą większej potrzeby uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych, ale 

wyrażają  chęd uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

 

Rekomendacje 

1. Starad się mobilizowad uczniów do większego zaangażowania w czasie zajęd szkolnych. 

2. Dokonad próby umożliwienia uczniom udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z ich 

zainteresowaniami. 

3. Spróbowad w ramach zajęd szkolnych 1 raz w miesiącu prowadzid zajęcia sportowe. 

4. Podjąd działanie na rzecz poprawy wystroju i wyposażenia zwłaszcza w sali 106. 

5. W ramach zajęd dydaktyczno – wychowawczych kształtowad wśród uczniów aktywności na rzecz 

własnego rozwoju. 

6. W celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty 

zajęd należy kontynuowad modernizowanie szkoły i wzbogacad jej wyposażenie w kolejne pomoce 

dydaktyczne, środki audiowizualne, w tym sprzęt RTV i komputerowy. 

 

 

 


