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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 
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- 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 

c. Sposób prezentacji raportu: posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

strona internetowa szkoły 

d. Data sporządzenia raportu: czerwiec 2013 r. 

e. Realizatorzy badao: 

Wysoczaoska Sylwia 

Wilczyoska-Marek Joanna 

Sobolewska Elżbieta 

Adamczyk Piotr 

Awtuch Dariusz 

Kwiatkowski Łukasz 

Markanicz Jarosław 

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 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych 

 

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 

 

6. Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniach 

 

Do zebrania danych posłużyły: 

- kwestionariusz ankiet dla uczniów  

- kwestionariusz ankiet dla nauczycieli  

- kwestionariusz ankiet dla rodziców 

- informacje uzyskane od Dyrekcji Szkoły 

- dane uzyskane od pedagoga szkolnego 

- analiza dokumentacji szkolnej 

 

7. Opis grupy badawczej 

 

W badaniach wzięli udział: 

a.  nauczyciele  – 34 osoby, 

b.  118 rodziców, 

c.  191 uczniów. 

 

 

 



8. Analiza materiału badawczego 

W ramach ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole  w lutym/kwietniu została przeprowadzona 

wśród nauczycieli,  rodziców i uczniów ankieta mająca na celu zbadanie efektywności działalności 

dydaktycznej. W szczególności zwrócono uwagę na realizację wymagao: 

 1.3. Uczniowie są aktywni  

 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe wyposażenie 

1.3  Uczniowie są aktywni 

  Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli (34) 

W celu  zbadania wymagania 1.3  przeanalizowane zostały pytania nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

Skala:  
5 – zdecydowanie tak 
4 – raczej tak 
3 – trudno mi powiedzied, nie jestem pewny/a 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 
Pytanie 1 

W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 

                   

skala 

5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

7 16 9 2 0 

wynik % 21 % 47 % 26 % 6 % 0 % 
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       Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzid, że zdecydowana większośd nauczycieli uważa, że w szkole 

realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 26%  nie jest pewna i 6% raczej nie realizuje takich 

działao. 

Pytanie 2 

W szkole promuje się osiągnięcia uczniów. 

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

20 14 0 0 0 

wynik % 59 % 41 % 0 % 0 % 0 % 

 

       Zdecydowana większośd nauczycieli uważa, że w szkole osiągnięcia uczniów są zdecydowanie 

promowane, przy czym  41 % z całej ankietowanej grupy twierdzi, że raczej tak. 

Pytanie 3 

Szkoła pomaga uczniom planowad własny rozwój. 

Skala 5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

7 23 2 2 0 

wynik % 20 % 68% 6 % 6 % 0 % 
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      Na pytanie o pomoc szkoły w planowaniu rozwoju uczniów 68% nauczycieli odpowiedziało, że 

raczej podejmowane są takie działania, natomiast 20 % twierdzi, że zdecydowanie tak.   Tylko 6 % 

ankietowanych jest zdania, że raczej nie, a 6% nie potrafi określid odpowiedzi na to pytanie. 

Pytanie 4 

W szkole stawia się na samodzielnośd i autonomicznośd uczniów, którzy podejmują różnorodne 

formy aktywności. 

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

5 22 6 1 0 

wynik % 15 % 65 % 17 % 3 % 0 % 
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                Przeważająca częśd ankietowanych nauczycieli, bo aż 80% twierdzi, że w szkole stawia się na 

samodzielnośd uczniów, a w tym 15% jest tego zdecydowanie pewna. 17% stwierdziło, że trudno 

powiedzied a 3% nauczycieli odpowiedziało, że nie.  

Pytanie 7 

Jaki według Pana/Pani jest poziom aktywności uczniów na zajęciach szkolnych? 

skala Wysoki Średni Niski 

wybór 

nauczycieli 

1 29 4 

wynik % 3% 85 % 12 % 

 

            Analiza pytania wykazała, że poziom aktywności uczniów, zdaniem 85 % nauczycieli jest średni. 

Tylko 3% ankietowanych oceniło aktywnośd uczniów na poziomie wysokim. Jednak grupa 4 

nauczycieli twierdzi, że jest ona niska.  

Pytanie 8 
Czy prowadzi Pan/Pani zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe, zajęcia rewalidacyjne? 
 

skala TAK NIE 

wybór 

rodziców 

26 8 

wynik % 76% 24 % 
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             Uzyskane wyniki pokazują, że spośród 34 ankietowanych nauczycieli, 26 prowadzi zajęcia 

wyrównawcze, koła przedmiotowe lub zajęcia rewalidacyjne, co stanowi 76%. Natomiast 8 osób nie 

prowadzi zajęd dodatkowych.  

Pytanie 9 

Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych?  

Skala:  
4 – zdecydowanie tak 
3 – raczej tak 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 

skala 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

3 23 8 0 

wynik % 9 % 68 % 23 % 0 % 
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            O tym, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych przekonanych jest 77% 

ankietowanych, w tym 9% twierdzi tak zdecydowanie i 68% raczej tak. Jednakże 23% nauczycieli jest 

zdania, że uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe raczej niechętnie.  

Pytanie 10 

Czy według Pana/Pani uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz 

własnego rozwoju? 

Skala:  
4 – zdecydowanie tak 
3 – raczej tak 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 

skala 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

1 17 16 0 

wynik % 3 % 50 % 47 % 0 % 
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           Respondenci podzielili się prawie na dwie równe ilościowo grupy o zdecydowanie odmiennej 

opinii na temat samodzielności uczniów w podejmowaniu działao na rzecz własnego rozwoju, gdyż 

50% jest zdania, że uczniowie raczej wykazują samodzielnośd, natomiast 47% , że raczej nie. Tylko 

jeden nauczyciel jest zdecydowanie pewny.  

Pytanie 11 

Czy według Pana/Pani uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz 

rozwoju szkoły? 

Skala:  
4 – zdecydowanie tak 
3 – raczej tak 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 

skala 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

0 15 19 0 

wynik % 0 % 44 % 56 % 0 % 
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            W odpowiedzi na pytanie o samodzielnośd uczniów w działaniu na rzecz rozwoju szkoły, 

ankietowani nauczyciele podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa 15 osobowa twierdzi, że 

uczniowie raczej wykazują się samodzielnością w podejmowanych działaniach, natomiast druga 

połowa nauczycieli, 19 osób jest zdania, że raczej nie. 

Pytanie 12 

Proszę podad przykłady realizowanych działao zainicjowanych przez uczniów. 

Odpowiedź Ilośd osób 

1. brak odpowiedzi  12 

2. uczniowie nie wykazują własnej inicjatywy 2 

3. uczniowie wykazują własną inicjatywę, realizując różnorodne zadania: 
dyskoteki szkolne, wigilie, mikołajki klasowe, sprzedaż ciasta, imprezy 
klasowe, dekoracja klas związane z uroczystościami, zawody sportowe 

22 

 

        12 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, 2 ankietowanych nauczycieli jest zdania, że 

uczniowie nie wykazują własnej inicjatywy natomiast 22 nauczycieli uważa, że uczniowie realizują 

działania w szkole takie jak: dyskoteki szkolne, wigilie, mikołajki klasowe, sprzedaż ciasta, imprezy 

klasowe, dekoracja klas związane z uroczystościami, zawody sportowe. 
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Analiza ankiet skierowanych do rodziców 

    W ankiecie udział wzięli rodzice 9 klas gimnazjalnych (118 osób). Ankieta była anonimowa i miała 

posłużyd ewaluacji naszych działao. 

      W celu  zbadania wymagania 1.3. przeanalizowane zostały pytania nr: 1, 2, 3,  4, 7, 8, 9, 10,11, 12. 

Skala ocen do pytao: 1, 2, 3, 4. 
5 – zdecydowanie tak 
4 – raczej tak 
3 – trudno mi powiedzied, nie jestem pewny/a 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 
 

Pytanie 1 

W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 

skala 4 3 5 2 1 
brak 

odp. 

wybór 

rodziców 
55 45 11 7 0 0 

wynik % 47,8% 39,1% 9,6% 6,1% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 

 

       

 

 

  Analiza tego pytania wykazała, że 9,6 % rodziców uważa, że w szkole realizuje się działania 

zainicjowane przez uczniów. 47,8% ankietowanych wypowiada się twierdząco, chod nie tak 

zdecydowanie. 39,1% rodziców nie ma pewności w tym zakresie. 
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Pytanie 2 

Szkoła promuje osiągnięcia uczniów. 

skala 4 5 3 2 1 
brak 

odp. 

wybór 

rodziców 
67 23 17 5 2 1 

wynik % 58,3% 20,0% 14,8% 4,3% 1,7% 0,9% 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

      Analiza tego pytania wykazała, że 58% rodziców uważa, że w szkole raczej promuje się osiągnięcia 

uczniów. 14% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

Pytanie 3 

Szkoła pomaga planowad uczniom własny rozwój 

Skala 
4 3 5 2 

brak 

odp. 
1 

Wybór rodziców 51 34 14 13 3 2 

Wynik w % 44,3% 29,6% 12,2% 11,3% 2,6% 1,7% 
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          Niewiele ponad 1/10 ankietowanych zdecydowanie potwierdza, iż szkoła wspomaga uczniów w 

planowaniu własnego rozwoju. 44% rodziców twierdzi, że raczej ma to miejsce. 30% zapytanych 

rodziców nie ma zdania w tej kwestii. 

Pytanie 4 

   W szkole stawia się na samodzielnośd i autonomicznośd uczniów, którzy podejmują różnorodne 

formy działalności 

Skala 
4 3 5 2 1 

brak 

odp. 

Wybór rodziców 51 39 21 6 1 0 

Wynik w % 44,3% 33,9% 18,3% 5,2% 0,9% 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdaniem 18% respondentów w szkole stawia się na samodzielnośd i autonomicznośd uczniów. 

44% zapytanych twierdzi, że raczej tak jest. Duża grupa, bo ponad 30% nie ma zdania na ten temat. 

Pytanie 7 

Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? Jeżeli tak to w jakich? 

Tak Nie 

49 65 

42,6% 56,5% 

 

Rodzice, którzy odpowiedzieli twierdząco wymieniali: 

1. Program unijny – 26 osób 
2. SKS – 9 osób 
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3. Zajęcia rewalidacyjne – 7 osób 
4. Język polski – 4 osoby 
5. Zajęcia wyrównawcze (matematyka) – 4 osoby 
6. Lekkoatletyka – 3 osoby 
7. Język angielski, niemiecki – 3 osoby 
8. Akrobatyka – 1 osoba 
9. Chemia, fizyka – 1 osoba 
10. Zespół muzyczny – 1 osoba 
11. Kółko geograficzne, historyczne – 1 osoba 
12. Biologia – 1 osoba 

 

Pytanie 8 

Czy Pana/Pani dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 

 

 Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowanie 

tak 

Zdecydowanie 

nie 

Wybór rodziców 44 36 25 10 

Wynik w % 38,3% 31,3% 21,7% 8,7% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     1/5 ankietowanych rodziców jest przekonana o tym, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach 

pozalekcyjnych. 38% wypowiada się, że raczej tak jest zaś 1/3 twierdzi raczej nie. 

Pytanie 9 

Czy według Pana/Pani zajęcia dodatkowe prowadzone są w sposób ciekawy? 
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Nie mam 

zdania 
TAK NIE 

Wybór rodziców 68 43 3 

Wynik w % 59,1% 37,4% 2,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            37% ankietowanych rodziców uważa, że zajęcia dodatkowe prowadzone są w sposób ciekawy, 

natomiast 59% nie ma zdania na ten temat.    

Pytanie 10 

Czy według Pana/Pani uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz 

własnego rozwoju? 

  
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

tak 

Zdecydowanie 

nie 

Wybór rodziców 69 29 15 2 

Wynik w % 60,0% 25,2% 13,0% 1,7% 
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       73% badanych rodziców stwierdziło, że uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na 

rzecz własnego rozwoju a 23 % uważa, że nie. 

Pytanie 11 

Czy według Pana/Pani dziecko biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwija swoje 

zainteresowania? 

  
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

tak 

Zdecydowanie 

nie 

Wybór rodziców 69 29 15 0 

Wynik w % 44% 7% 35% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prawie 80 % respondentów uważa, że młodzież rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

Pytanie 12 

Czy ma Pana/Pani propozycje organizowania na terenie szkoły innych zajęd pozalekcyjnych. Jeżeli tak 

to jakie?  

Tak Nie 

19 96 

16,5% 83,5% 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Raczej tak Zdecydowanie
tak

Nie mam zdania Raczej nie Brak odp. Zdecydowanie
nie

44,3% 

35,7% 

12,2% 

7,0% 

0,9% 0,0% 



 

Rodzice, którzy odpowiedzieli twierdząco wymieniali: 

1. Taniec – 5 osób 
2. Kółko teatralne – 3 osoby 
3. Klub szachowy – 2 osoby 
4. Aerobik – 2 osoby 
5. Zajęcia muzyczne – 2 osoby 
6. Zajęcia języków obcych – 1 osoba 
7. Koszykówka – 1 osoba 
8. Nauka jazdy na rowerze – 1 osoba 
9. Piłka nożna – 1 osoba  
10. Zajęcia matematyczne – 1 osoba 
11. Informatyka – 1 osoba 
12. Piłka ręczna – 1 osoba 
13. Kółko chemiczne – 1 osoba 
14. Fizyka i astronomia – 1 osoba 
15. Koło filmowe – 1 osoba 
16. Zajęcia z psychologiem – 1 osoba 
17. Zajęcia sportowe – 1 osoba 

 

 

Analiza ankiet skierowanych do uczniów 

 W badaniach udział wzięło 191 uczniów wybranych klas I – III gimnazjum. 

 Uczniowie udzielali informacji na temat zajęd pozalekcyjnych, uzupełniając sześd pierwszych 

poleceo, w których sprawdzano, czy chętnie uczestniczą w prowadzonych formach i są samodzielni w 

podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego oraz szkoły.              

 

 

Pytanie 1 

Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowao, zajęcia 

wyrównawcze) mające na celu pogłębienie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w 

nauce? 

ODPOWIEDŹ 

 

                 TAK                NIE 

WYBÓR UCZNIÓW 

 

                 151                40 

WYNIK  % 

 

                 79 %                 21 % 



  

 

  

  

                   Analiza pytania wykazała, że 79% uczniów uważa, iż w szkole są potrzebne zajęcia 

dodatkowe mające na celu pogłębienie wiedzy lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 21% 

ankietowanych zaprzeczyło. 

                Odpowiedź na pytanie 1 dzieli badanych na dwie grupy, zatem w ich obrębie będziemy 

dokonywad dalszego podsumowania zebranych treści: 

 

 

 

GRUPA I – TAK                       GRUPA II – NIE 

TAK 
79% 

NIE 
21% 



Pytanie 2 

W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczysz? 

SUGEROWANE ODPOWIEDZI GRUPA I      % GRUPA II    % 

koła przedmiotowe        8      5       3    7 

zajęcia wyrównawcze       15      9       2    5 

zajęcia sportowe       31    20       9   22 

zajęcia w ramach projektu unijnego       43    28       1    2 

w żadnych       59    39      27   67 

 

 

 

         Ankietowani mieli także możliwośd wskazania innych form, na które uczęszczają. Skorzystali z 

niej  uczniowie z GRUPY I . To przede wszystkim:  

*projekt edukacyjny – 10, 
*rewalidacja – 3, 

5% 
9% 

20% 

28% 

39% 

GRUPA I 

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

zajęcia sportowe

zajęcia w ramach projektu
unijnego

w żadnych

7% 
5% 

22% 

2% 

67% 

GRUPA II 

koła przedmiotowe

zajęcia wyrównawcze

zajęcia sportowe

zajęcia w ramach projektu
unijnego

w żadnych



*rehabilitacja – 2, 
*logopedia – 2,           
*yo-yo – 2, 
* wojskowe – 2,            
*plastyczne – 1, 
*teatralne – 1, 
*muzyczne – 1. 
 
              Największą procentowo częśd  uczniów stanowią ci, którzy nie uczestniczą w żadnych 
zajęciach pozalekcyjnych (GRUPA I – 39%, GRUPA II – 67%).                                                                                                                                  
W pierwszej z nich wybierano najczęściej zajęcia w ramach projektu unijnego (28%) oraz sportowe 
(20%), w drugiej niemal wyłącznie sportowe (22%). Odpowiedzi oddawane przez GRUPĘ II sugerują 
brak zaangażowania w powierzone zadanie. 
 
Pytanie 3 
 
Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: 
 
SUGEROWANE ODPOWIEDZI 

 

GRUPA I     % GRUPA II     % 

Pomagają mi poszerzyć wiedzę i umiejętności 

zdobyte na lekcjach 

 

  

      47 

 

  31 

 

       2 

 

    5 

Rozwijają moje zainteresowania 

 

      28    19        5     12 

Wpływają na rozwój fizyczny 

 

      24    16        8     20 

Są sposobem na spędzanie wolnego czasu z 

kolegami i koleżankami 

 

  

       28 

 

   18 

 

        5 

 

    12 

 

31% 

19% 

16% 

18% 

GRUPA I 

Pomagają mi poszerzyd
wiedzę i umiejętności
zdobyte na lekcjach.

Rozwijają moje
zainteresowania.

Wpływają na rozwój
fizyczny.

Są sposobem na
spędzenie wolnego czasu
z kolegami i koleżankami.



  

 

 

Inne podawane przez uczniów z GRUPY I powody to między innymi: 

*obowiązkowe uczestnictwo w klasie sportowej – 2, 

* presja rodziców i nauczycieli – 3, 

*przygotowanie do egzaminu – 1, 

*realizacja projektu edukacyjnego – 2, 

*nauka  dyscypliny – 2. 

       W GRUPIE II jako przyczynę wskazano zagrożenie oceną niedostateczną.  Wielu ankietowanych 

nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie, w GRUPIE I – 51 (34 %), w GRUPIE II – 14 (35%). 

Niektórzy wybierali kilka możliwości. 

Pytanie 4 

Czy zajęcia pozalekcyjne organizowane są w dostępnych dla Ciebie godzinach? 

SUGEROWANA 

ODPOWIEDŹ 

  GRUPA I         %   GRUPA II          % 

        TAK 

 

         93         62          12          30 

        NIE 

 

         47         31          26           65 

NIEJEDNOZNACZNA 

ODPOWIEDŹ 

          2          1            1            2 

BRAK ODPOWIEDZI 

 

          9          5            1            2 

 

5% 

12% 

20% 

12% 

GRUPA II 

Pomagają mi poszerzyd
wiedzę i umiejętności
zdobyte na lekcjach.

Rozwijają moje
zainteresowania.

Wpływają na rozwój
fizyczny.

Są sposobem na
spędzenie wolnego czasu
z kolegami i koleżankami.



 

Zajęcia organizowane przez szkołę odbywają się zdaniem większości badanych w dostępnych 

dla nich godzinach. Przede wszystkim dotyczy to osób chętnych, które uczestniczą w wybranych 

formach edukacyjnych (GRUPA I), chod i 30% niezainteresowanych uczniów z GRUPY II także to 

stwierdza. 

Pytanie 5 

Czy według Ciebie zajęcia dodatkowe są prowadzone w ciekawy sposób? 

SUGEROWANA 

ODPOWIEDŹ 

GRUPA I     % GRUPA II      % 

Zdecydowanie tak       27     18        3     7 

Raczej tak       55     36        5    12 

Raczej nie        7      5        6    15 

Zdecydowanie nie        4      3       13    32 

Nie mam zdania       48      32       12    30 

 

62% 

31% 

1% 

5% 

GRUPA I 

TAK

NIE

NIEJEDNOZNACZNA
ODPOWIEDŹ

BRAK ODPOWIEDZI

30% 

65% 

2% 2% 

GRUPA II 

TAK

NIE

NIEJEDNOZNACZNA
ODPOWIEDŹ

BRAK ODPOWIEDZI



     Aż 10 osób z GRUPY I nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, natomiast w GRUPIE II ankietowany 

podał jednocześnie trzy wykluczające się twierdzenia. 

 

 

 

 

 

Pytanie 6 

Wymieo zajęcia pozalekcyjne, w których chcesz brad udział, ale jeszcze nie są prowadzone w szkole. 

Ankietowani wymieniali znaczną ilośd form, na  które chętnie by uczęszczali. Wspólne dla obu 

grup były: 
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36% 

5% 

3% 

32% 

GRUPA I 

ZDECYDOWANIE TAK
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RACZEJ NIE

ZDECYDOWANIE NIE
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ZAJĘCIA 

SPORTOWE 

ZAJĘCIA 

PRZEDMIOTOWE 

ZAJĘCIA 

ARTYSTYCZNE 

ZAJĘCIA 

TECHNICZNO-

INFORMATYCZNE 

piłka ręczna, 

koszykówka, 

siatkówka, 

tenis, 

piłka nożna, 

zajęcia wędkarskie, 

wojskowe (EdB), muzyczne, 

teatralne, 

fotograficzne, 

komputerowe 

 

 

Rozkład zainteresowania konkretnymi blokami w obu grupach wygląda następująco: 

 

 

TYPY ZAJĘĆ GRUPA I       % GRUPA II       % 

SPORTOWE 

 

     65       43       30      75 

ARTYSTYCZNE 

 

     35       23         3        7 

TECHNICZNO-

INFORMATYCZNE 

     10        7         2        5 

PRZEDMIOTOWE 

 

     38       25         2        5 

 

 

      W obu przypadkach dominuje sport, chod w GRUPIE I wybierano także zajęcia przedmiotowe i 

artystyczne. Poza podanymi wyżej formami  ankietowani z GRUPY I sugerowali także wiele innych, 

podzielonych tu zgodnie z typami zajęd: 

 

 

SPORTOWE ARTYSTYCZNE TECHNICZNO-

INFORMATYCZNE 

NAUKOWE 

biegi, bilard, kręgle, 

yo-yo, basen, szachy,  

taniec, siłownia, 

zapasy, rolki, 

akrobatyka, tenis 

stołowy 

filmowe, 

recytatorskie, 

plastyczne 

mechanika, 

modelarstwo, 

elektronika,  

majsterkowicza 

biologia, 

chemia, matematyka, 

historia,  

jęz. angielski, 

jęz. niemiecki, 

fizyka 



  

 

 

 

      W ramach ewaluacji przeanalizowano także działalnośd społeczną uczniów. Dane na ten temat 

przedstawiają się następująco: 

Uczniowie Gimnazjum Nr 2  mają okazję do podejmowania różnych rodzajów prac społecznych na 

rzecz szkoły i najbliższego środowiska. Działanie te mają charakter społecznie użyteczny i wykraczają 

poza codzienne obowiązki szkolne. 

Pozwalają one wykazad się w rzeczywistości społecznej, zdobywad nowe doświadczenia, kształtują 

wrażliwośd na potrzeby otoczenia. Uczą dostrzegania sytuacji, w których uczniowie mogą byd 

przydatni i potrzebni innym. Ponadto pozwalają wykazad się wszystkim uczniom bez względu na ich 

możliwości dydaktyczne. Zdarza się, że osoby mające problemy z pracą na lekcjach w sferze 
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7% 
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7% 

5% 
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ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
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społecznej osiągają duże sukcesy. Działalnośd społeczna stwarza bowiem możliwośd sprawdzenia się 

w różnorodnych dziedzinach życia. 

 

 

DZIAŁANIA ZAINICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

         W skład Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2012/2013 wchodzą 62 

osoby, w tym 5 członków Prezydium Samorządu. 

 

 

 

8 

3 
2 

48 

10 

Działalnośd społeczna uczniów  
Gimnazjum nr 2 

72 uczniów 

Pasowanie na ucznia klas I

Impreza mikołajkowa kl. I - III

Zabawa choinkowa kl. I - III

Akcja charytatywna "Dzieciom
na święta"

Impreza integracyjna "Razem się
bawimy, Razem się uczymy"

członkowie SU; 
62; 14% 

pozostali 
uczniowie G2; 

388; 86% 



 

 

    Samorząd Uczniowski zainicjował i zrealizował następujące inicjatywy: 

 Uchwalenie planu pracy SU na rok szkolny spotkanie z Panem Dyrektorem w celu 

zapoznania z koncepcją funkcjonowania szkoły – 62 osoby 

 

 Organizację i prowadzenie „Szczęśliwego Numerka” – 2 osoby 

 

 Ślubowanie klas pierwszych – 15 osób 

członkowie SU; 
62; 14% 

pozostali 
uczniowie G2; 

388; 86% 

odpowiedzialni 
za  SN; 2; 3% 

pozostali 
członkowie SU; 

60; 97% 



 

 Dyskoteki: integracyjna, halloweenowa, andrzejkowa, karnawałowa – 30 osób 

 

 Pomoc przy organizacji obchodów: Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości, 

przedstawieo bożonarodzeniowych, Dnia Patrona, Dnia Sportu, zakooczenia roku 

szkolnego – 30 osób 

odpowiedzialni 
za ślubowanie; 

15; 24% 

członkowie SU; 
47; 76% 

organizatorzy 
dyskotek; 30; 

7% 

uczniowie G2; 
450; 93% 



 

 Prowadzenie radiowęzła – 5 osób 

 

 Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – 5 osób 

 Organizacja Dnia Wiosny – 62 osoby przygotowujące, 380 uczestników 

 

udział w 
imprezach; 30; 

48% 
pozostali 

członkowie SU; 
32; 52% 

obsłoga 
radiowęzła; 5; 

8% 

pozostali 
członkowie SU; 

57; 92% 

uczestnicy Dnia 
Wiosny; 380; 

84% 

nioebecni; 
70; 16% 



 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów nowego przewodniczącego Rady 

Samorządu Uczniowskiego – 10 osób zaangażowanie 15 nauczycieli – poparcie 

kandydata, frekwencja 70% 

 

 Udział w akcji „Dzieciom na święta” – 54 osoby 

 

 Udział w akcji „Góra grosza” – 5 osób 

 Sprzedaż ciast – 95 osób 

 

frekwencja  w 
wyborach 70% 

uczestnicy akcji 
Dzieciom na 

święta; 49; 11% 

pozostali 
uczniowie G2; 

401; 89% 

sprzedaż ciast; 
95; 21% 

pozostali 
uczniowie G2; 

355; 79% 

1

2



 

 Tematyczne piątki (muzyka) – 38 osób 

 

 

              Zebrano dane na temat uczestnictwa  uczniów  w zajęciach dodatkowych, projektach 

edukacyjnych oraz konkursach.  Dane przedstawiają się następująco: 

 

 

 

muzyczne 
piątki; 38; 8% 

pozostali 
uczniowie G2; 

412; 92% 
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Liczba uczniów - 43 



Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 

 

 

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 
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Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych w roku szkolnym 2012/2013 -  35 + 1 osoba 

uczestnicząca w zajęciach logopedycznych. 

 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie 
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6% 
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Rejonowe - 32 uczniów 
historia z elementami wiedzy  o
społeczeostwie - 4
j.angielski - 4

j.polski - 4

matematyka - 4

biologia - 4

chemia - 3

fizyka - 3

geografia - 3

j.niemiecki - 2

informatyka - 1

33% 

16% 17% 

17% 

17% 

Wojewódzkie - 6 uczniów 
 Historia z Elementami Wiedzy o

Społeczeostwie - 2

Biologia - 1

Chemia - 1

Matematyka  - 1

Język angielski - 1



 W ramach ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku, która została 

przeprowadzona w miesiącach: marzec i kwiecieo 2013r. W tym okresie miało miejsce 

zebranie informacji od nauczycieli wychowania fizycznego, dotyczących badanych obszarów. 

Skoncentrowano się głównie na informacjach odnoszących się do: 1.  Prowadzenia zajęd    

sportowych  pozalekcyjnych  i  przygotowaniu uczniów  do  startu  w  zawodach  sportowych,  

oraz  2. Warunków lokalowych szkoły związanych z prowadzeniem zajęd z wychowania 

fizycznego. 

 

1.a Pozalekcyjne zajęcia sportowe przygotowujące do startu w zawodach       

sportowych  

 Zestawienie pozalekcyjnych zajęd sportowych prowadzonych w Gimnazjum nr 2 w 

Szczecinku w roku szkolnym 2012/2013 

 

Rodzaj zajęć   Ilość uczniów uczęszczających  na zajęcia 

Piłka koszykowa chłopców 10 

Piłka ręczna dziewcząt 12 

Piłka siatkowa dziewcząt 10 

Piłka nożna chłopców 12 

Piłka siatkowa chłopców 14 

Piłka koszykowa dziewcząt 12 

 

 Rodzaj prowadzonych zajęd sportowych wynika w dużej mierze z diagnozy wstępnej 

przeprowadzonej na początku roku szkolnego, której wynik określa jakie są zainteresowania 

uczniów związane z uprawianiem danych dyscyplin sportowych. Dodatkową i ważną 

informacją przy ustalaniu rodzaju zajęd sportowych jest istniejąca baza sportowa szkoły. 

 

1.b Udział uczniów Gimnazjum nr 2 w zawodach sportowych w roku      

       szkolnym 2012/2013 

Głównym i nadrzędnym celem prowadzonych zajęd sportowych jest oczywiście rozwijanie 

zainteresowao uczniów związanych z uprawianiem sportu i podnoszenie swojej sprawności 

fizycznej na wyższy poziom. Oprócz realizacji głównego celu, sportowe zajęcia pozalekcyjne 

mają do spełnienia zadanie: przygotowanie uczniów do startu w różnego  typu zawodach 

sportowych, czyli mają przygotowad do rywalizacji sportowej różnego szczebla. 

 



*Udział uczniów Gimnazjum nr 2 w Mistrzostwach Szkoły w różnych 

dyscyplinach w ramach „Sportowych Sobót” 

 

 

       

     *Udział uczniów Gimnazjum nr 2 w zawodach sportowych szczebla 

powiatowego 
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   *  Udział uczniów Gimnazjum nr 2 w zawodach sportowych szczebla 

rejonowego 

 

 

*Udział uczniów Gimnazjum nr 2 w zawodach sportowych szczebla 

wojewódzkiego  
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Liczba wycieczek klasowych w roku szkolnym 2012/2013 

45 
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Wycieczki klas I w roku 2012/2013 

Turystyczne

Dydaktyczne

Suma - 13 

13 

7 

Wycieczki klas II w roku szkolnym 
2012/2013 

Dydaktyczne

Turystyczne

Suma - 20 



 

 

 

 Po przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania 1.3 Uczniowie są aktywni 

otrzymano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

WNIOSKI: 

 Zdecydowana większośd nauczycieli uważa, że szkoła realizuje działania zainicjowane 

przez uczniów, 

 Zdaniem ankietowanych nauczycieli i rodziców w szkole osiągnięcia uczniów są 

promowane, 

 Wg nauczycieli szkoła pomaga uczniom planowad własny rozwój, 25% rodziców nie 

ma zdania na ten temat,  

 Zdecydowana większośd nauczycieli stawia na samodzielnośd i autonomicznośd 

uczniów w działaniu,  

 Aktywnośd uczniów w szkole podczas zajęd oceniana jest jako średnia, 

 75% nauczycieli prowadzi zajęci wyrównawcze, koła przedmiotowe lub zajęcia 

rewalidacyjne,  wg 56% rodziców dzieci nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. 

Ponad 60% uczniów uczestniczy w różnorodnych formach organizowanych przez 

szkołę, w większości w ramach projektu unijnego, zajęd sportowych, 

wyrównawczych, rzadziej kół przedmiotowych (prawie 40% badanych stanowią 

nieuczestniczący w żadnej z podanych propozycji). Na podstawie danych uzyskanych 

przez uczniów można stwierdzid, że najczęstsze przyczyny uczęszczania na spotkania 
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to poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na lekcjach (31%), rozwijanie 

zainteresowao (19%), dbanie o rozwój fizyczny (16%) , a także dobry sposób 

spędzania wolnego czasu z kolegami i koleżankami (18%). 

 Wg nauczycieli uczniowie raczej chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 

natomiast wg danych uzyskanych od uczniów to 79% ankietowanych uważa, że w 

szkole są potrzebne zajęcia dodatkowe służące pogłębianiu wiedzy lub pomocy 

mającym trudności w nauce, a pozostali uczniowie nie zamierzają  w nich brad 

udziału. 

 Wg ankietowanych uczniów (62%) zajęcia organizowane przez szkołę odbywają się  w 

dostępnych dla nich godzinach. Natomiast 54% ankietowanych sądzi, że formy 

pozalekcyjne są prowadzone w ciekawy/raczej ciekawy sposób, a ponad 32% nie ma 

zdania. 

 Uczniowie wymieniali znaczną ilośd propozycji zajęd, w których by chętnie 

uczestniczyli. Większośd z nich stanowią zajęcia sportowe (43%), ale także 

przedmiotowe (25%) i artystyczne (23%), 

 Warto podkreślid, że uczniowie jak i rodzice proponowali prowadzenie zajęd 

pozalekcyjnych, które od dawna funkcjonują w szkole, co świadczy o słabym 

przepływie informacji lub braku zainteresowania uczniów, 

 Połowa nauczycieli uważa, że uczniowie są raczej samodzielni w podejmowaniu 

różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Tę opinię 

potwierdziło 73% ankietowanych rodziców. Druga połowa nauczycieli uważa 

natomiast, że raczej nie. Samodzielnie podawane przez uczniów dodatkowe powody 

podejmowania różnorodnych aktywności to: realizacja projektu edukacyjnego, 

przygotowanie do egzaminu, obowiązkowośd oraz odpowiedzialnośd, 

 Według nauczycieli, uczniowie wykazują własną inicjatywę, realizując różnorodne 

zadania, takie jak: dyskoteki szkolne, wigilie, mikołajki klasowe, sprzedaż ciasta, 

imprezy klasowe, dekoracja klas związane z uroczystościami, zawody sportowe, 

 Dużą grupę rodziców, średnio około 30% stanowią rodzice nie potrafiący zająd 

stanowiska w odniesieniu do stawianych pytao w ankiecie, 

 Uczniowie chętnie angażują się w prace Samorządu, zarówno w sferze zabawy, jak i 

pomocy innym w postaci udziału w akcjach charytatywnych. Obserwuje się jednak 

większy odsetek osób, które nie chcą utożsamiad się z klasą i szkołą i nie biorą udziału 

w imprezach organizowanych przez kolegów, 

 Oceniono, że zawody sportowe rangi Mistrzostw Szkoły w ramach „ Sportowych 

Sobót” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów (286 uczestników), 



 Odnotowano wysoką frekwencję naszych uczniów na zawodach rangi Mistrzostwa 

Powiatu (184 uczniów), nasi uczniowie uczestniczyli we wszystkich zawodach 

sportowych wynikających z kalendarza imprez, 

 Uczniowie chętnie angażują się w prace związane z organizacją zawodów sportowych 

różnej rangi oraz z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zawodach godnie 

reprezentując naszą szkołę, 

 Uczniowie chętnie uczestniczą w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, w czasie 

których mają możliwośd rozwijania swoich zainteresowao związanych z uprawianiem 

różnych dyscyplin sportowych, 

 72 uczniów w bieżącym roku szkolnym wzięło udział w różnorodnych akcjach 

społecznych, 

 Widoczna jest aktywnośd uczniów w realizowanych projektach edukacyjnych w 

których bierze udział 261 uczniów, uczniowie uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjnych (23 uczniów), wyrównawczych (35 uczniów), 

 Widoczny jest także duży udział uczniów w konkursach (209 uczniów wzięło udział w 

konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich organizowanych przez KO w 

Szczecinie), 

 Uczniowie aktywnie uczestniczą w organizowanych wycieczkach dydaktyczno-

turystycznych (w bieżącym roku szkolnym odbyło się 45 wycieczek). 

 

 

 

 

Rekomendacje: 

1. Starad siępropagowad i rozpowszechniad działania zainicjowane przez uczniów. 

2. Wprowadzad metody i techniki nauczania, które wpłyną na podwyższenie poziomu 

aktywności uczniów na zajęciach szkolnych. 

3. Spróbowad rozszerzyd ofertę zajęd pozalekcyjnych, tak by odpowiadały one potrzebom 

uczniów oraz ich zainteresowaniom. 

4. Motywowad uczniów do podejmowania samodzielnych form aktywności na rzecz rozwoju 

własnego i szkoły. 

5. Należy zachęcad, wspierad oraz doceniad działania zainicjowane przez uczniów. 

6. Z uwagi na fakt, iż duży odsetek rodziców w wypadku wielu pytao nie ma zdania, wydaje się 

celowym dążenie do większego uświadamiania rodziców celów szeroko pojętych działao 



szkoły. Możliwością ku temu mogłoby byd zapraszanie rodziców do udziału w wydarzeniach 

szkolnych. 

7. Starad się poszerzyd ofertę zajęd pozalekcyjnych, aby odpowiadały one potrzebom uczniów 

oraz ich możliwościom rozwojowym. 

8. Zachęcad nauczycieli do stosowania nowatorskich metod pracy, co przyczyni się do 

zwiększenia liczebności grup biorących udział w formach dodatkowych. 

9. Zapoznad uczniów z proponowaną ofertą kółek zainteresowao – zamieścid ją na stronie 

internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej. 

10. Próbowad wyrabiad i wzmacniad wśród uczniów poczucie więzi i utożsamiania się ze szkołą. 

11. Dokonad próby utrzymania dużego zaangażowania w akcjach charytatywnych. 

12. Położyd większy nacisk na wybory wewnątrzszkolne, zarówno na poziomie klasy, jak i 

ogólnoszkolne. 

13. Uświadamiad uczniom, że mają realny wpływ na życie szkoły. 

14. Starad się propagowad pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 

15.  Należy starad się utrzymad wysoką frekwencję uczniów w „Sportowych sobotach”. 

16. Należy w większym stopniu nagradzad uczniów, którzy angażują się w udział w zajęciach 

pozalekcyjnych sportowych, lub reprezentują szkołę w zawodach sportowych. 

17. Spróbowad w jeszcze w większym stopniu dbad o masowośd sportu w szkole, aby więcej 

uczniów uczestniczyło w przedsięwzięciach sportowych. 

18. Starad się utrzymad wysoki procent udziału uczniów w różnego rodzaju konkursach. 

19. Starad się zorganizowad dla wszystkich potrzebujących uczniów zajęd wyrównawczych. 

20. W dalszym ciągu organizowad dla uczniów wycieczki dydaktyczno-turystyczne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Zarządzanie szkołą 

4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe  

i wyposażenie 

 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli  (34) 

 

W celu  zbadania wymagania 4.3 przeanalizowane zostały pytania nr: 5, 6,13, 14 

Skala:  
5 – zdecydowanie tak 
4 – raczej tak 
3 – trudno mi powiedzied, nie jestem pewny/a 
2 – raczej nie 
1 –zdecydowanie nie 
 
Pytanie 5 

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania                                    

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

4 23 7 1 0 

wynik % 11 % 67 % 20 % 3 % 0 % 
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       Zdecydowanie 11% respondentów potwierdza, że zarówno warunki lokalowe jak i wyposażenie 

umożliwiają w szkole realizację programów nauczania, przy czym aż 67% uważa, że raczej tak. 20% 

nie potrafi określid jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jeden nauczyciel nie uważa, 

aby istniejące warunki pozwalały na realizację założeo programów nauczania. 

Pytanie 6 

Szkoła podejmuje skuteczne działania, aby wzbogacid warunki lokalowe i wyposażenie w celu 

poprawy warunków realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzania oferty zajęd. 

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

nauczycieli 

19 12 3 0 0 

wynik % 56 % 35 % 9 % 3 % 0 % 
 

 

         Wszyscy nauczyciele oprócz 3 osób są zdania, że szkoła podejmuje działania w celu poszerzania 

warunków lokalowych jak i doposażania, tak, aby jak najlepiej można było realizowad założenia 

programów nauczania.  

Pytanie 13   

Proszę podad mocne strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 
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- 3 nauczycieli nie ma zdania na to pytanie 

- 28 nauczycieli twierdzi, że mocną stroną związanych z wyposażeniem klas i szkoły są : 

 komputery   

 internet, 

 projektory multimedialne,  

 monitoring 

 winda dla niepełnosprawnych 

 ochrona 

- 3 nauczycieli jest zdania, że hale sportowe są w pełni wyposażone 

 Pytanie 14 

Proszę podad słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły 

- 4 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi 

- 15 nauczycieli uważa, że jest brak sal do nauczania ( lekcje odbywają się na stołówce) 

- 14 nauczycieli twierdzi, że w niektórych salach jest brak: 

 komputerów 

 RTV 

 tablic multimedialnych 

 projektorów 

 pomocy dydaktycznych 

- 1 nauczyciel uważa, że szkoła nie ma słabych stron 

 

Analiza ankiet skierowanych do rodziców (118 osób) 

 

W celu  zbadania wymagania 4.3 przeanalizowane zostały pytania nr: 5, 6,13, 14 

 

Pytanie 5 

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów 

nauczania. 



Skala 
4 5 3 2 

brak 

odp. 
1 

Wybór rodziców 69 25 16 2 2 0 

Wynik w % 60,0% 21,7% 13,9% 1,7% 1,7% 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        Ponad 80% respondentów twierdzi, że warunki lokalowe i wyposażenie szkoły umożliwia 

realizowanie przyjętych programów nauczania. 

 

Pytanie 6 

Szkoła podejmuje skuteczne działania, aby wzbogacid warunki lokalowe i wyposażenie w celu 

poprawy warunków realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzania oferty zajęd. 

 

Skala 
4 3 5 2 1 

brak 

odp. 

Wybór rodziców 49 36 28 4 0 0 

Wynik w % 42,6% 31,3% 24,3% 3,5% 0,0% 0,0% 
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       Prawie połowa respondentów, 43%, uważa, że raczej ma to miejsce w szkole. 25% jest o tym 

całkowicie przekonana. 31% rodziców nie ma zdania na ten temat. 

 

Pytanie 13 – brak odpowiedzi 69 osób 

Mocnymi stronami szkoły według rodziców są: 

1. Sala gimnastyczna – 28 osób 
2. Pracownia komputerowa – 10 osób 
3. Ogólne dobre wyposażenie – 8 osób 
4. Tablice interaktywne – 6 osób  
5. Sprzęt RTV – 6 osób 
6. Dobrze wyposażone sale lekcyjne – 4 osoby 
7. Stołówka – 3 osoby 
8. Biblioteka – 3 osoby 
9. Winda – 3 osoby 
10. Monitoring – 2 osoby 
11. Szafki dla uczniów – 1 osoba 
12. Podjazd dla niepełnosprawnych 

 

 

Pytanie 14 – brak odpowiedzi – 95 osób 

Słabymi stronami szkoły według rodziców są: 

1. Zniszczone ławki – 4 osoby 
2. Zniszczone ubikacje – 4 osoby 
3. Brak nowoczesnych pomocy naukowych – 3 osoby 
4. Zbyt małe sale w stosunku do ilości uczniów – 3 osoby 
5. Niezamykane szatnie – 2 osoby 
6. Mało szafek uczniowskich – 2 osoby 
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7. Brak dostępu do Internetu w każdej Sali – 2 osoby 
8. Mała stołówka – 1 osoba 
9. Zepsute rolety – 1 osoba 
10. Brak przeszkolenia nauczycieli – 1 osoba 
11. Brak świetlicy – 1 osoba 
12. Mały wybór ciekawych książek w bibliotece – 1 osoba 
13. Wąskie schody – 1 osoba 
14. Słabe zagospodarowanie terenu – 1 osoba 
15. Asfaltowe boisko – 1 osoba 

 

Analiza ankiet skierowanych do uczniów 

W badaniach udział wzięło 191 uczniów wybranych klas I – III gimnazjum 

Pytanie 7 

Jak oceniasz w skali od 1 do 5 wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych?
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      30 % ankietowanych z GRUPY I sądzi, że szkoła dysponuje dobrą/bardzo dobrą bazą lokalową i 

wyposażeniem sal lekcyjnych, 40% - dostateczną. 22% twierdzi, iż są one dopuszczalne, 5% - 

niedostateczne.                                                       

Tak jak i wyżej, odmienne zdanie na ten temat ma GRUPA II, w której przeważają opinie negatywne: 

42%  (17 uczniów) wystawia szkole ocenę najniższą, 22% (9 uczniów) dopuszczającą, 22% (9 uczniów) 

dostateczną, 2% (1 uczeo) dobrą.  Biorąc pod uwagę opinie obu grup, można stwierdzid, iż przeważają 

noty średnie. 

 

Warunki  lokalowe  szkoły  związane  z  prowadzeniem zajęd z wychowania     

    fizycznego   (dane uzyskane od nauczycieli wychowania fizycznego) 

 Wymieniając mocne strony bazy lokalowej potrzebnej do prowadzenia zajęd z 

wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 należy wymienid na pierwszym miejscu: 

możliwośd korzystania z pełnowymiarowej (20m./40m.) hali sportowej, na której jest 

możliwośd jednoczesnego prowadzenia zajęd w trzech grupach dwiczebnych. Hala sportowa 

jest też wyposażona w niezbędny osprzęt potrzebny do prowadzenia zajęd sportowych. Przy 

hali sportowej są usytuowane cztery szatnie z sanitariatami, jest też toaleta przystosowana 

dla osób niepełnosprawnych. Do mocnych stron zaplecza sportowego należy zaliczyd też: 

małą salę gimnastyczną (o wymiarach  18m/10m) w której mogą byd prowadzone lekcje z 

wychowania fizycznego. 

 Do słabych stron związanych z warunkami lokalowymi szkoły należy zaliczyd przede 

wszystkim: ograniczone możliwości prowadzenia zajęd na zewnątrz szkoły (np. lekka atletyka, 

gry zespołowe, atletyka terenowa, itp.). Szkoła dysponuje terenem, ale nie jest on 

odpowiednio zagospodarowany. Inną uciążliwością jest możliwośd korzystania z małej sali 

gimnastycznej, ale niestety w ograniczonym zakresie. Spowodowane to jest tym, że na całej 

powierzchni sali jest rozłożona mata, przeznaczona do sportów walki.  

      Jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy, to kilku nauczycieli wskazało, że 

występują braki sprzętowe w zakresie piłek do piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki lekarskie, 

dużych piłek gumowych do dwiczeo rehabilitacyjnych. 

 

 

 

 

 



Działania podjęte przez Dyrekcję w celu wzbogacenia bazy i 

wyposażenia szkoły 

Pomoce dydaktyczne 

 

Sprzęt komputerowy  

 

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  

17 monitorów do komputerów 

Myszki do komputera 

Dwa kable do monitora 

30 komputerów 

5 klas multimedialnych z oprzyrządowaniem 

Uchwyt do projektora 

Dysk przenośny do bazy danych szkoły 



Sprzęt telekomunikacyjny 

 

Sprzęt sportowy 

 

WI-FI – internet bezprzewodowy  

Router na korytarz 

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 

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 

 

Remont sali  206 

 

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 wymagania 4.3.Szkoła ma 

odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie otrzymano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

Wnioski: 

 78% nauczycieli uważa, że warunki lokalowe i wyposażenie szkoły umożliwia 

realizację programów nauczania. Podobnego zdania jest 80% rodziców. 

 Prawie 100% nauczycieli jest zdania, że w szkole podejmuje się skuteczne działania 

mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych jak i doposażanie sal lekcyjnych. 

Tą opinię potwierdziło 43% rodziców, natomiast 31% nie ma zdania na ten temat. 

 Nauczyciele wymieniają wiele mocnych stron szkoły. Większośd wymienia dużą ilośd 

komputerów, ogólnie dostępny internet. Wielu ankietowanych wspominało o 

monitoringu. Natomiast  duże znaczenie dla szkoły jako placówki integracyjnej ma 

winda dla osób niepełnosprawnych.  

 69 ankietowanych rodziców nie potrafiło podad mocnych stron szkoły 

 Prawie połowa nauczycieli dostrzega problem zbyt małej ilości sal lekcyjnych, co 

powoduje planowanie zajęd lekcyjnych na stołówce szkolnej 

 Niektórzy nauczyciele zwracają uwagę na brak w salach komputerów, sprzętu RTV, 

projektorów a także pomocy dydaktycznych 

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  



 Około 70 % rodziców dostrzega, że szkoła podejmuje skuteczne działania w celu 

poprawy wyposażenia szkoły i uatrakcyjnienia zajęd. 

 Ponad 80% rodziców uznaje warunki lokalowe w szkole za dobre lub raczej dobre. 

 Przeważająca grupa uczniów uznała, iż wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych zasługuje 

na średnią notę. 24% wszystkich ankietowanych stwierdza, że szkoła dysponuje 

bardzo dobrymi/ dobrymi warunkami pracy. 37% uznało je za dostateczne, 21% - 

dopuszczalne, a 14% - niedostateczne. 

 Dało się zauważyd duże rozbieżności u uczniów w ocenie bazy lokalowej i 

wyposażenia szkoły.  

 Podejmuje się modernizację warunków lokalowych oraz wyposażenia szkoły która 

ma na celu poprawę warunków realizacji przyjętych programów nauczania oraz 

poszerzenia oferty edukacyjnej. 

 Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, przeznaczoną do prowadzenia 

zajęd sportowych w hali sportowej. 

 Istnieją ograniczenia co do prowadzenia zajęd w małej sali gimnastycznej. 

 Istnieje poważny problem z możliwościami prowadzenia zajęd w terenie 

otwartym. 

 Szkoła dysponuje terenem, który nie jest w pełni przystosowany do 

prowadzenia zajęd specjalistycznych z poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 Istnieją niewielkie braki sprzętowe, głównie w postaci większej ilości piłek np. 

do gry w piłkę siatkową i piłek rehabilitacyjnych. 

 Szkoła posiada profesjonalnie funkcjonującą stron internetową. 

 Dyrekcja szkoły podejmuje skuteczne działania, aby wzbogacid warunki lokalowe i 

wyposażenie szkoły (np.pozyskanie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, 

sportowego, biurowego, muzycznego). 

 Wzbogacono szkołę w pomoce dydaktyczne. 

 Pozyskano fundusze w wysokości 78.200 zł. 

 

 

Rekomendacje 

 

1. 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. 

2. Starad się pracowad nad większą identyfikacją ze szkołą uczniów i  rodziców. 



3. Przekazywad rodzicom na zebraniach, spotkaniach indywidualnych, na stronie internetowej 

informacji o mocnych stronach szkoły oraz o działalności mającej na celu polepszenie 

warunków lokalowych i wyposażenia placówki. 

4. Należy czynid starania, o możliwośd przeprowadzenia prac adaptacyjnych na terenie 

przyległym do szkoły, w celu przystosowania go do potrzeb szkoły w kierunku 

możliwości prowadzenia zajęd sportowych i rekreacyjnych w terenie otwartym. 

5. W dalszym ciągu pozyskiwad kolejnych „Przyjaciół Szkoły” – potencjalnych sponsorów 

udzielających placówce wsparcia finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 


