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1. Wstęp 

o Autor raportu: Jarosław Dywizjusz 

o Adresaci: 

• Dyrekcja szkoły 

       • Rada Pedagogiczna 

                                                                       • Rodzice 

                                                                       • Uczniowie 

o Sposób prezentacji raportu: posiedzenie Rady 

Pedagogicznej, strona internetowa szkoły 

o Data sporządzenia raportu: czerwiec 2013 r. 

o Realizatorzy badao: 

Socha Barbara 

Solarska Sylwia 

Fedorowicz Elżbieta 

Albrecht Anna 

Zalewska Anna 

Nadolska Katarzyna 

Musiał Renata 

Zawada Krzysztof 

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: 

- kwestionariusz ankiet dla uczniów ISP 

- kwestionariusz ankiet dla nauczycieli uczących w ISP 

- kwestionariusz ankiet dla rodziców 

- informacje uzyskane od Dyrekcji Szkoły 

- dane uzyskane od pedagoga szkolnego 

- analiza dokumentacji szkolnej 

 

6. Opis grupy badawczej 

 

W badaniach wzięło udział: 

a. 10 nauczycieli (0-III), 5 (IV-VI) 

b.  156 uczniów 

c.  60 rodziców 

 

7. Analiza materiału badawczego 

W ramach ewaluacji wewnętrznej w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Szczecinku w 

miesiącach luty-kwiecieo została przeprowadzona wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów ankieta 

mająca na celu zbadanie efektywności działalności dydaktyczno-wychowawczej. W szczególności 

zwrócono uwagę na realizację wymagao: 

 



 1.3. Uczniowie są aktywni  

 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe wyposażenie 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej 

 

1.3  Uczniowie są aktywni 

 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli 

Uzyskane wyniki podzielono na klasy 0-III oraz IV-VI. W badaniu brało udział 10 nauczycieli klas I – 

III oraz 5 nauczycieli klas IV – VI. 

 

Wyniki uzyskane wśród nauczycieli klas 0-III 

1.3 Uczniowie są aktywni   

W celu zadania wymagania 1.3 przeanalizowane zostały pytania nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 zawarte 

w ankiecie dla nauczycieli. 

Skala: 

5=zdecydowanie tak (ocena najwyższa) 

4=raczej tak 

3=trudno mi powiedzied, nie jestem pewny/a 

2=raczej nie 

1=zdecydowanie nie (ocena najwyższa) 

Pytanie 2 

Szkoła promuje osiągnięcia uczniów 

skala 5 4 3 2 1

wybór nauczycieli 3 7 30 0 0

wynik % 30% 60% 10% 0% 0%  



 

 3/10 badanych nauczycieli jest zdecydowanie przekonana o tym, że w szkole, w której 

pracują, promuje się osiągnięcia uczniów. 6/10 ankietowanych raczej się z tym zgadza,  

a 1/10 nie jest pewna, czy rzeczywiście osiągnięcia uczniów są promowane. 

Pytanie 3 

Szkoła pomaga uczniom planowad własny rozwój 

skala 5 4 3 2 1

wybór nauczycieli 2 5 3 0 0

wynik % 20% 50% 30% 0% 0%
 

 

 Połowa ankietowanych uznała, że szkoła raczej pomaga uczniom w planowaniu ich własnego 

rozwoju. 20% badanych było zdecydowanie przekonanych o tym fakcie, a 30% miało trudnośd z 

odpowiedzią na to pytanie. 

Pytanie 4 

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

formy aktywności 

30% 

60% 

10% 

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno mi powiedzieć

20% 

50% 

30% 
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno mi powiedzieć



skala 5 4 3 2 1

wybór nauczycieli 2 5 3 0 0

wynik % 20% 50% 30% 0% 0%  

 Połowa nauczycieli pytanych o to, czy w szkole stawia się na samodzielnośd  

i autonomicznośd uczniów, którzy podejmują różnorodne formy aktywności uważa,  

że raczej tak się dzieje. 20% badanych jest o tym zdecydowanie przekonana, a 30% 

 nie jest tego pewna. 

Pytanie 7 

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

  

 

 

 

20% 

80% 

wysoki

średni

niski

20% 

50% 

30% zdecydowanie tak

raczej tak

trudno mi powiedzieć

odpowiedź wysoki średni niski

wybór nauczycieli 2 8 0

wynik % 20% 80% 0%



 4/5 respondentów ocenia poziom aktywności uczniów na zajęciach szkolnych  

na poziomie średnim, 1/5 uważa zaś, że poziom aktywności uczniów jest wysoki. 

Pytanie 8 

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

 

odpowiedź TAK NIE

wybór nauczycieli 8 2

wynik % 80% 20%  

 

 Prawie wszyscy nauczyciele pracujący w klasach O-III prowadzą dodatkowe zajęcia  

w formie zajęd wyrównawczych, kół przedmiotowych, zajęd rewalidacyjnych. Tylko 20% nauczycieli 

nie prowadzi zajęd tego typu. 

Pytanie 9 

Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych?  

 

odpowiedź

zdecydowanie 

tak raczej tak raczej nie

zdecydowanie 

nie

wybór nauczycieli 1 8 1 0

miejsce 10% 80% 10% 0%
 

80% 

20% 

tak nie



 

 4/5 nauczycieli pytanych  o to, czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 

stwierdza, że raczej tak jest. 1/10 jest skłonna twierdzid, że uczniowie zdecydowanie chętnie 

uczestniczą w takich zajęciach. Tylu samo badanych uznaje jednak,  

że uczniowie robią to raczej niechętnie. 

Pytanie 10 

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

rzecz własnego rozwoju? 

 

odpowiedź

zdecydowanie 

tak raczej tak raczej nie

zdecydowanie 

nie

wybór nauczycieli 0 6 4 0

miejsce 0% 60% 40% 0%
 

 

 

10% 

80% 

10% 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

60% 

40% 
raczej tak

raczej nie



 3/5 respondentów jest skłonnych uznad, że uczniowie są samodzielni w podejmowaniu 

różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju, 2/5 zaś ocenia, że uczniowie raczej nie 

wykazują się samodzielnością w tym względzie. 

 

Pytanie 11 

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

rzecz rozwoju szkoły? 

 

odpowiedź

zdecydowanie 

tak raczej tak raczej nie

zdecydowanie 

nie

wybór nauczycieli 0 3 7 0

miejsce 0% 30% 70% 0%
 

 

 

      Większośd nauczycieli (70%) oceniła, że uczniowie raczej nie są samodzielni  

w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju szkoły. Tylko 30% badanych stwierdziło, 

że uczniowie raczej są samodzielni pod tym względem. 

 

 

    Wyniki uzyskane wśród nauczycieli klas IV - VI 

 

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

12 zawarte w ankiecie dla nauczycieli. 

 

PYTANIE 1 

W klasach IV – VI realizuje się działania zainicjowane przez uczniów 

 

30% 

70% 

raczej tak

raczej nie



 

      Analiza pytania wykazała, że 60% ankietowanych uważa, że w klasach IV-VI raczej realizuje się 

działania zainicjowany przez uczniów, natomiast 40% nie było pewnych, czy takie działania są w ogóle 

realizowane. 

 

PYTANIE 2 

 Szkoła promuje osiągnięcia uczniów 

 

 

     40% badanych nauczycieli jest zdecydowanie przekonana o tym, że w szkole, w której pracują, 

promuje się osiągnięcia uczniów. 60% ankietowanych raczej się z tym zgadza. 

 

 

60% 

40% 
raczej tak

trudno powiedzied

60% 

40% 

raczej tak

zdecydowanie tak



PYTANIE 3 

 Szkoła pomaga uczniom planowad swój własny rozwój 

 

 

     80% ankietowanych uznała, że szkoła raczej pomaga uczniom w planowaniu ich własnego rozwoju. 

20% badanych uważa, że szkoła raczej nie pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju. 

PYTANIE 4 

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

formy aktywności 

 

20% 

80% 

raczej nie

raczej tak

20% 

80% 

trudno powiedzied

raczej tak



          80% nauczycieli pytanych o to, czy w szkole stawia się na samodzielnośd  

i autonomicznośd uczniów, którzy podejmują różnorodne formy aktywności uważa,  

że raczej tak się dzieje, a  20% badanych  nie jest tego pewna. 

PYTANIE 7 

 Jaki jest poziom aktywności uczniów na zajęciach szkolnych 

 

     80% badanych nauczycieli ocenia poziom aktywności uczniów klas IV - VI na zajęciach szkolnych na 

poziomie średnim, 20% uważa zaś, że poziom aktywności uczniów jest niski. 

PYTANIE 8 

Prowadzenie zajęd wyrównawczych, kół przedmiotowych, zajęd rewalidacyjnych 

 

80% 

20% 

średni

niski

60% 

40% 

tak

nie



        60% nauczycieli pracujących w klasach IV – VI prowadzi dodatkowe zajęcia  

w formie zajęd wyrównawczych, kół przedmiotowych, zajęd rewalidacyjnych, 40% nauczycieli nie 

prowadzi zajęd tego typu 

PYTANIE 9 

Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych? 

 

       80%  nauczycieli pracujących w klasach IV – VI  pytanych  o to, czy uczniowie chętnie uczestniczą 

w zajęciach pozalekcyjnych, stwierdza, że raczej tak jest, 20%  jest skłonna twierdzid, że uczniowie 

zdecydowanie chętnie uczestniczą w takich zajęciach.  

 

PYTANIE 10 

Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego 

rozwoju? 

 

20% 

80% 

zdecydowanie tak

raczej tak

20% 

40% 

40% zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie



20%  nauczycieli  klas IV – VI uznaje, że uczniowie są zdecydowanie samodzielni w 

podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju,  40 %  twierdzi, że 

uczniowie raczej  są samodzielni , i tyle samo nauczycieli  ocenia, że uczniowie raczej nie wykazują się 

samodzielnością w tym względzie. 

PYTANIE 11 

Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju szkoły  

 

      60% nauczycieli uczących w klasach IV - VI oceniła, że uczniowie raczej są samodzielni  

w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju szkoły,  40% badanych stwierdziło, że 

uczniowie raczej nie są samodzielni pod tym względem. 

PYTANIE 12 

 Przykłady realizowanych działao zainicjowanych przez uczniów klas IV – VI  

 

Kolumna1; 
raczej tak; 
60%; 60% 

Kolumna1; 
raczej nie; 
40%; 40% 

Kolumna1
; ; 0; 0% 

Kolumna1
; ; 0; 0% 

raczej tak

raczej nie

12,50% 

12,50% 

12,50% 

12,50% 12,50% 

12,50% 

12,50% 

12,50% Dyskoteki

Paczki mikołajkowe

Biwaki klasowe

Praca w samorządzie

Konkursy

Nauka przez zabawę

Zbiórka odzieży

Zbiórka makulatury



       Ankietowani nauczyciele uczący w klasach IV – VI podają różnorodne przykłady działao 

zainicjowanych przez uczniów. Są to w równym stopniu: dyskoteki, organizacja paczek 

mikołajkowych, biwaki klasowe, praca w samorządzie uczniowskim, uczestniczenie w konkursach, 

nauka przez zabawę, zbiórka odzieży i makulatury. 

 

Analiza ankiet skierowanych do rodziców 

 W badaniu wzięło udział 60 rodziców. 

Uzyskane wyniki podzielono na klasy 0-III oraz IV-VI. 

Wyniki uzyskane w klasach 0-III 

1.3.Uczniowie są aktywni 

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

 

Skala: 

5 – zdecydowanie tak 

4 – raczej tak 

3 – trudno mi powiedzieć, nie jestem pewny/a 

2 – raczej nie 

1 –zdecydowanie nie 

 

Pytanie 2 

 

Szkoła promuje osiągnięcia uczniów 

 

                                                 
    skala      5      4      3       2        1 

wybór 

rodziców 

15 28 16 1       0 

wynik % 25% 47% 27% 1% 0% 

 
    Analiza tego pytania wykazała, że 25 % rodziców uważa, że w szkole zdecydowanie  promuje się 
osiągnięcia  uczniów, 47 % ankietowanych twierdzi, że raczej promuje osiągnięcia, a 27 % rodzicom 
trudno jest powiedzied, nie są pewni czy szkoła promuje osiągnięcia uczniów, 1% uważa, że szkoła 
raczej nie promuje osiągnięd uczniów. 
 
 



 
 

 

Pytanie 3 

 

Szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój 

 
    skala         5          4          3           2           1 

     wybór 

   rodziców 

15 30 12 2 1 

    wynik % 25% 50% 20% 4% 1% 

 
   25 % rodziców jest zdecydowana, co do faktu, że w szkoła pomaga uczniom planowad własny 
rozwój, 50 % ankietowanych twierdzi, że raczej szkoła pomaga uczniom 20 % rodziców twierdzi, że 
trudno im powiedzied, nie są pewni czy szkoła pomaga ich dzieciom planowad własny rozwój, 4% 
uważa, że raczej nie pomaga uczniom, 1% twierdzi, iż szkoła zdecydowanie nie pomaga uczniom 
planowad własnego rozwoju. 

 

 

Zdecydowanie tak 
25% 

Raczej tak 
47% 

Trudno 
powiedzied 

27% 

Raczej nie  
1% 

zdecydowanie nie 
0% 

Szkoła promuje osiągnięcia uczniów  



 
 

 

Pytanie 4 

 

W szkole stawia się na samodzielność i autonomiczność uczniów, którzy podejmują 

różnorodne formy aktywności 
 

skala 5 4 3 2 1 

wybór rodziców 22 30 6 2 0 

wynik % 37% 50% 10% 3% 0% 

           37% rodziców uważa, że szkoła zdecydowanie stawia na samodzielnośd i autonomicznośd 
uczniów, którzy podejmują różnorodne formy aktywności. 50% twierdzi, że raczej tak, 10% rodzicom 
trudno jest powiedzied, nie są pewni, czy szkoła stawia na samodzielnośd i autonomicznośd, 
3%uważa, że raczej nie. 

 

Zdecydowanie tak 
25% 

Raczej tak 
50% 

Trudno 
powiedzied 

20% 

Raczej nie  
4% 

zdecydowanie nie 
1% 

Szkoła pomaga uczniom planowad własny 
rozwój 

Zdecydowanie tak 
37% 

Raczej tak 
50% 

Trudno 
powiedzied 

10% 

Raczej nie  
3% 

zdecydowanie nie 
0% 

W szkole stawia się na samodzielnośd i 
autonomicznośd uczniów 



Pytanie 7 

 

Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, 

zajęcia, rewalidacja, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach programu unijnego, inne)? 

 

odpowiedź TAK NIE 

wybór rodziców 52 8 

wynik % 87% 13% 

 
     87% ankietowanych rodziców odpowiedziało, że jego dziecko uczestniczy w zajęciach 
pozalekcyjnych.  13% twierdzi, iż jego dziecko nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
 
Rodzaj zajęd, w których uczestniczą dzieci: 
• zajęcia logopedyczne -13osób 
• artterapia – 7 
• rewalidacja -5 
• socjoterapia – 2 
• rehabilitacja – 1 
• bajkoterapia – 10 
• zajęcia wyrównawcze – 10 
• zajęcia dla uczniów zdolnych – 1 
• świetlica szkolna – 1 
• zajęcia matematyczne – 6 
• zajęcia korekcyjne – 10 
• zajęcia teatralne – 8 
• zajęcia plastyczne – 1 
• porozmawiajmy o agresji – 1 
• zajęcia z j.polskiego – 1 
• zajęcia komunikacyjne - 3 
 

 
 

 

 

Tak 
87% 

Nie 
13% 

Czy Pani/Pana dziecko uczestniczy w 
zajęciach pozalekcyjnych 



Pytanie 8 

 

Czy Pana/Pani dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 

 

 

skala 5 4 3 2 1 

wybór rodziców 29 23 0 1 7 

wynik % 48% 38% 0% 2% 12% 

 
    48% rodziców uważa zdecydowanie, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
38% twierdzi, że raczej chętnie uczestniczy, 12% jest zdania, iż jego dziecko niechętnie uczestniczy w 
zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 
 

 

 

Pytanie 9 

 

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

 

 

odpowiedź TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

wybór rodzica 46 0 14 

wynik % 77% 0% 23% 

 
    Analiza tego pytania wykazała, że 77% rodziców uważa, że zajęcia dodatkowe są prowadzone w 
sposób ciekawy, natomiast 23% osób nie ma zdania na ten temat. 
 

Zdecydowanie 
tak 
48% Raczej tak 

38% 

Trudno 
powiedzied 

0% 

Raczej nie  
2% 

zdecydowanie 
nie 

12% 

Czy Pani/Pana dziecko chętnie 
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 



 
 

 

 

Pytanie 10 

 

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

rzecz własnego rozwoju? 

 

 

skala 5 4 3 2 1 

wybór rodziców 5 43 0 11 1 

wynik 8% 72% 0% 18% 2% 

 
     8% rodziców zdecydowanie twierdzi, że uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych 
aktywności na rzecz własnego rozwoju. 72% uważa, iż raczej są samodzielni. 18% ankietowanych 
twierdzi, iż ich dzieci raczej nie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz 
własnego rozwoju, natomiast 2% mówi, że zdecydowanie nie są samodzielni. 
 

Tak 
77% 

Nie 
0% 

 Nie nan zdania 
23% 

Czy według Pani/Pana zajęcia są 
prowadzone w sposób atrakcyjny 



 
 

 

 

 

Pytanie 11 

 

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

zainteresowania? 

 

 

 

skala 5 4 3 2 1 

wybór rodziców 24 27 6 3 0 

wynik % 40% 45% 10% 5% 0% 

  
    
        40% ankietowanych zdecydowanie uważa, iż dziecko biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych 
rozwija swoje zainteresowania, 45% twierdzi, że raczej tak. 10% odpowiedziało, iż nie ma zdania na 
ten temat. 5% mówi, że udział w zajęciach pozalekcyjnych raczej nie rozwija zainteresowao dziecka. 
 

Zdecydowanie tak 
8% 

Raczej tak 
72% 

Trudno 
powiedzied 

0% 

Raczej nie  
18% 

zdecydowanie nie 
2% 

Czy Pani/Pana dzieci są aktywne w 
podejmowaniu różnorodnej aktywności 

na rzecz samorozwoju 



 
 

Pytanie 12 

 

Czy ma Pan/Pani propozycje organizowania na terenie szkoły innych zajęć 

pozalekcyjnych. Jeżeli tak to jakie? 
 
      43% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 57% ankietowanych podało następujące 
propozycje innych zajęd: 
• koło teatralne – 5 osób 
• zajcia komputerowe – 4 
• zajęcia językowe – 1 
• zajęcia muzyczne – 5 
• zajęcia plastyczne – 6 
• zajęcia sportowe – 12    
• zajęcia taneczne – 5 
• zajęcia biblioteczne -1 
• zajęcia techniczne – 1 
• muzykoterapia -4 
• zajęcia przyrodnicze – 1 
• zajęcia pływania – 1 

 

 

 

 

 

Zdecydowanie tak 
40% 

Raczej tak 
45% 

Trudno 
powiedzied 

10% 

Raczej nie  
5% 

zdecydowanie 
nie 
0% 

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

swoje zainteresowania 



Wyniki uzyskane wśród rodziców w klasach IV-VI 

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 klasach IV – VI realizuje się działania zainicjowane przez uczniów 

                                

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

rodziców 

6 28 22 4 0 

wynik % 10% 47% 37% 7% 0% 

 

 

 

      Analiza tego pytania wykazała, że 10 % rodziców uważa, że w szkole zdecydowanie realizuje się 

działania zainicjonowane przez uczniów, 47 % ankietowanych twierdzi, że raczej tak, a 37 % rodzicom 

trudno jest wypowiedzied się na ten temat, natomiast 7 % uważa, że raczej nie realizuje się działania 

zainicjonowane przez uczniów. 

 

10 

47 

37 

7 

0 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1



Pytanie 2 

Szkoła promuje osiągnięcia uczniów 

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

rodziców 

14 31 8 7 0 

wynik % 23% 52% 13% 12% 0% 
 

 

     23% rodziców jest zdecydowana, co do faktu, że szkoła promuje osiągnięcia uczniów. 52 % 

ankietowanych twierdzi, że ma miejsce promocja osiągnięd uczniów przez szkołę, 13 % rodziców 

trudno wypowiedzied się na ten temat, nie są pewni, natomiast 12% uważa, że raczej szkoła nie 

promuje osiągnięd uczniów. 

Pytanie 3 

Szkoła pomaga uczniom planowad własny rozwój 

skala 5 4 3 2 1 

wybór 

rodziców 

8 26 18 5 3 

wynik % 14% 43% 30% 8% 5 % 

 

23 

52 

13 
12 

0 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1

14 

43 

30 

8 5 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1



      14 % ankietowanych osób stwierdziło, że szkoła pomaga uczniom planowad swój własny rozwój, 

43 % ankietowanych odpowiedziało, że raczej tak, 30 % rodziców nie jest zdecydowana podad 

konkretną odpowiedź, 8 % uważa, że szkoła nie pomaga uczniom planowad własnego rozwoju a 5 % 

zdecydowanie uważa, że szkoła nie pomaga uczniom w planowaniu własnego rozwoju. 

Pytanie 4 

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

formy aktywności 

    skala         5         4         3         2         1 

     wybór 

   rodziców 

       7        32        17         4         0 

    wynik %        12%        53%        28%         7%         0% 
 

 

 

           12% ankietowanych jest zdecydowanie przekonana, że w szkole stawia się na samodzielnośd i 

autonomicznośd uczniów, którzy podejmują różnorodne formy aktywnośd, 53% ankietowanych 

uważa, że raczej tak, 28% rodzicom trudno na ten temat się wypowiedzied, nie są pewni, natomiast 

7% jest przekonanych, że w szkole nie stawia się na samodzielnośd i autonomicznośd uczniów, którzy 

podejmują różnorodne formy aktywności. 

Pytanie 7 

Czy Pani/Pana dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach programu unijnego, inne) ? 

 

odpowiedź TAK NIE 

wybór 

rodziców 

35 25 

wynik % 58% 42% 

 

12 

53 

28 
7 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1



 

 

        58% rodziców potwierdziło udział swoich dzieci w następujących zajęciach pozalekcyjnych: 

 zajęcia historyczne – 4; 

 zajęcia plastyczne – 8; 

 zajęcia wyrównawcze – 16; 

 zajęcia sportowe – 5; 

 zajęcia muzyczne – 1; 

 zajęcia z pedagogiem – 2; 

 zajęcia rewalidacyjne –1; 

 zajęcia logopedyczne – 2; 

 koła przedmiotowe – 1; 

 koło rowerowe – 5; 

 rehabilitacja – 1; 

 

Pytanie 8 

Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych? 

 

odpowiedź zdecydowanie                                                                                                                           

tak 

raczej tak raczej nie zdecydowanie 

nie 

nie mam 

zdania 

wybór 

rodziców 

20 23 8 3 6 

wynik % 34% 38% 13% 5% 10% 

 

58 

42 

Wybór rodziców 

TAK NIE



 

 

     34% ankietowanych rodziców jest zdania, że ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych, 38% twierdzi, że raczej tak, 13% rodziców uważa, że ich dziecko niechętnie 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 5% ankietowanych stwierdza, że ich dziecko zdecydowanie 

niechętnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, natomiast 10% rodziców nie ma na ten temat 

zdania. 

Pytanie 9 

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

odpowiedź TAK  NIE  Nie mam 

zdania 

     wybór 

   rodziców 

31 0 29 

   wynik % 52% 0% 48% 

 

 

    Według 52% rodziców zajęcia dodatkowe prowadzone są w sposób ciekawy, 48% respondentów 

nie ma zdania na ten temat. 

 

34 

38 

13 

5 
10 

wybór rodziców 

zdecydowanie tak raczej tak

raczej nie zdecydownie nie

nie mam zdania

52 

0 

48 

Wybór rodziców 

TAK NIE Nie mam zdania



Pytanie 10 

Czy uczniowie są samodzielni? 

skala zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

wybór 

rodziców 

7 45 7 1 

wynik % 12% 75% 12% 1% 

 

 

 

     12% rodziców uważa, że uczniowie są zdecydowanie samodzielni, 75% ankietowanych potwierdza, 

że raczej tak, 12% że raczej nie i 1% zdecydowanie stwierdza, że uczniowie nie są samodzielni. 

Pytanie 11 

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

zainteresowania? 

  skala zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania 

  wybór 

rodziców 

33 19 1 1 6 

wynik % 55% 31% 2% 2% 10% 

 

 

Wybór rodziców 

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Wybór rodziców 

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania



      55% rodziców potwierdza, że dziecko biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwija swoje 

zainteresowania, 31% że raczej tak, 2% raczej nie, 2% zdecydowanie nie a 10% ankietowanych nie ma 

zdania. 

 

Pytanie 12 

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

tak to jakie? 

       53% ankietowanych podało następujące propozycje zajęd pozalekcyjnych, które mogłyby byd 

organizowane w naszej szkole: 

 

 kółko teatralne – 1; 

 kółko taneczne (taniec towarzyski) – 6; 

 kółko informatyczne – 4; 

 kółko fotograficzne – 1; 

 kółko motoryzacyjne – 1; 

 kółko astronomiczne – 1; 

 kółka sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy) – 19; 

 kółko muzyczne (zespół wokalny) – 1; 

 kółko recytatorskie – 2; 

 drużyna harcerska – 1; 

 zajęcia językowe – 2; 

 kółko zajęd plastyczno-technicznych – 3; 

 klub bilardowy – 1; 
 

47% rodziców nie zadeklarowało żadnych propozycji odnośnie zajęd pozalekcyjnych 

 

Analiza ankiet skierowana do uczniów klas 0-III 

W badaniu wzięło udział 74 uczniów. 

 

W celu  zbadania wymagania 1.3. przeanalizowane zostały pytania nr: 1,2,3,4,5,6. 

 

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 68 6 

Wynik w % 92% 8% 

 

 

   

92% uczniów uważa, że są potrzebne w szkole zajęcia dodatkowe mające na celu pogłębienie 

wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce.  

8% ankietowanych twierdzi, że takie zajęcia nie są potrzebne. 

 

Pytanie2 

W jakich zajęciach organizowanych przez szkołę uczestniczysz? 

Rodzaj 
zajęd 

koła 
przedmiotowe 

zajęcia 
wyrównawcze 

zajęcia 
sportowe 

w żadnych inne 

Wybór 
uczniów 

18 16 5 5 68 

 

TAK 
92% 

NIE 
8% 

Wybór uczniów 



 

 

Analiza tego pytania wykazała, że 18 uczniów uczęszcza na koła przedmiotowe, 16 uczniów 

bierze udział w zajęciach wyrównawczych, 5 uczniów w zajęciach sportowych, a 5 uczniów nie 

uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast 68 wychowanków uczęszcza na inne 

zajęcia takie, jak: 

o logopedyczne  
o z bajkoterapii 
o socjoterapeutyczne  
o teatralne 
o plastyczne 
o rewalidację 
o rehabilitację ruchową 
o rozwijające ogólną wiedzę i umiejętności 

 

Pytanie3 

Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: 

a. Pomagają mi poszerzyd wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach 
b. Rozwijają moje zainteresowania 
c. Wpływają na rozwój fizyczny 
d. Są sposobem na spędzanie wolnego czasu z kolegami i koleżankami 
e. Inne powody 

 

 

18 16 

5 5 

68 

koła przedmiotowe zajęcia
wyrównawcze

zajęcia sportowe w żadnych inne

Rodzaje zajęd 

Wybór uczniów



Powód 
uczestnictwa 
w zajęciach 

Pomagają  
mi poszerzyd 

wiedzę  
i umiejętności 

zdobyte  
na lekcjach 

Rozwijają moje 
zaintereso-

wania 

Wpływają na 
rozwój fizyczny 

 

Są sposobem na 
spędzanie 

wolnego czasu  
z kolegami i 
koleżankami 

 
Inne 

powody 

 

Wybór 
uczniów 

37 28 7 32 9 

 

 

37 ankietowanych uczniów jest zdania, że zajęcia pozalekcyjne pomagają im poszerzyd 

wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, 28 uczniów sądzi, że rozwijają ich zainteresowania, 7 

uczniów twierdzi, że wpływają na rozwój fizyczny, natomiast 32 wychowanków jest przekonanych, że 

są sposobem na spędzanie wolnego czasu z kolegami 

 i koleżankami.  

Pozostałych 9 uczniów podało inne powody:  

 pomagają mi w korygowaniu wady wymowy 

 chcę poprawid zachowanie 

 bo muszę 

 lubię robid prace plastyczne. 
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zdobyte na lekcjach
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fizyczny
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Powód uczestnictwa w zajęciach 
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Pytanie 4 

Czy zajęcia pozalekcyjne organizowane są w dostępnych dla Ciebie godzinach? 

Odpowiedź TAK NIE 

Wybór uczniów 59 3 

Wynik w % 95% 5% 

 

 

 
 

95% uczniów uważa,  że zajęcia pozalekcyjne są organizowane w dostępnych dla nich 

godzinach, natomiast 5% jest przeciwnego zdania. 

Pytanie 5 

Czy według Ciebie zajęcia dodatkowe są prowadzone w sposób ciekawy? 

Skala: 

5 – zdecydowanie tak 

4 – raczej tak 

3 – raczej nie 

2 – zdecydowanie nie 

1 – nie mam zdania 

TAK 
95% 

NIE 
5% 

Wybór uczniów 



Skala 5 4 3 2 1 

Wybór 
uczniów 

58 7 1 0 6 

Wynik w % 81% 10% 1% - 8% 

 

 

 

Analiza tego pytania wykazała, że 81% badanych uczniów uważa, iż zajęcia dodatkowe są 

prowadzone zdecydowanie w sposób ciekawy, 10% twierdzi, że raczej tak, tylko 1%, że raczej nie. 

13% nie ma na ten temat zdania. Nikt nie wybrał odpowiedzi „zdecydowanie nie”. 

Pytanie 6 

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

 w szkole? 

Rodzaje 
zajęd 

sportowe muzyczno-
taneczne 

plastyczno-
techniczne  

inne 

Wybór 
uczniów 

47 24 7 10 

81% 

10% 

1% 0% 

8% 

Wybór uczniów 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

nie mam zdania



 

 

 Największa liczba, aż 47 uczniów chciałaby uczestniczyd w zajęciach sportowych różnego typu. 

Wskazują na takie dyscypliny: 

 piłka nożna 

 pływanie 

 koszykówka 

 siatkówka 

 lekkoatletyka 

 akrobatyka 

 tenis ziemny 

 tenis stołowy 

 sporty walki 

 hokej. 
 

Duża grupa, 24 uczniów, ma zainteresowania muzyczno - taneczne. Chciałaby brad udział w 

zajęciach: 

 tanecznych 

 muzycznych 

 hip – hop. 
7 uczniów ma różnego rodzaju zainteresowania plastyczno - techniczne i chciałaby brad udział w 

zajęciach: 

 plastycznych 

 szycia. 
 

Pozostałych 10 uczniów wymienia inne zajęcia takie, jak: 

47 

24 

7 10 

sportowe muzyczno-taneczne platyczno-techniczne inne

Rodzaje zajęd 

Wybór uczniów



 fotograficzne 

 przyrodnicze 

 z gotowania 

 komputerowe. 
 

 

Analiza skierowana do uczniów klas IV-VI 

W badaniu wzięło udział 82 uczniów 

W celu  zbadania wymagania 1.3. przeanalizowane zostały pytania nr: 1,2,3,4,5,6. 

  

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 77 5 

Wynik w % 94% 6% 

 

 

   

TAK 
94% 

NIE 
6% 

Wybór uczniów 



 

94% uczniów uważa, że są potrzebne w szkole zajęcia dodatkowe mające na celu pogłębienie 

wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce.  

6% ankietowanych twierdzi, że takie zajęcia nie są potrzebne. 

Pytanie2 

W jakich zajęciach organizowanych przez szkołę uczestniczysz? 

 

Rodzaj 
zajęd 

koła 
przedmiotowe 

zajęcia 
wyrównawcze 

zajęcia 
sportowe 

w żadnych inne 

Wybór 
uczniów 

28 29 21 19 13 

 

 

 

 

 

Analiza tego pytania wykazała duże zróżnicowanie w uczęszczaniu na zajęcia pozalekcyjne. 

Okazało się, że 28 uczniów uczęszcza na koła przedmiotowe, 29 bierze udział  

w zajęciach wyrównawczych, 21 w zajęciach sportowych, a 19 uczniów nie uczestniczy  

w żadnych zajęciach. Natomiast 13 wychowanków uczęszcza na inne zajęcia takie, jak: 

28 29 

21 19 

13 

koła przedmiotowe zajęcia
wyrównawcze

zajęcia sportowe w żadnych inne

Rodzaje zajęd 

Wybór uczniów



o plastyczne 
o rewalidację 
o rehabilitację ruchową 
o matematyczne 
o kółko rowerowe 
o spotkania z psychologiem szkolnym. 

 

Pytanie 3 

Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: 

f. Pomagają mi poszerzyd wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach 
g. Rozwijają moje zainteresowania 
h. Wpływają na rozwój fizyczny 
i. Są sposobem na spędzanie wolnego czasu z kolegami i koleżankami 
j. Inne powody 

 

Powód 
uczestnictwa 
w zajęciach 

Pomagają  
mi poszerzyd 

wiedzę  
i umiejętności 

zdobyte  
na lekcjach 

Rozwijają moje 
zaintereso-

wania 

Wpływają na 
rozwój fizyczny 

 

Są sposobem na 
spędzanie 

wolnego czasu  
z kolegami i 
koleżankami 

 
Inne 

powody 

 

Wybór 
uczniów 

20 9 10 13 6 
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Powód uczestnictwa w zajęciach 

Wybór uczniów



20 ankietowanych uczniów jest zdania, że zajęcia pozalekcyjne pomagają im poszerzyd 

wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, 9 uczniów sądzi, że rozwijają ich zainteresowania, 10 

uczniów twierdzi, że wpływają na rozwój fizyczny, natomiast 13 wychowanków jest przekonanych, że 

są sposobem na spędzanie wolnego czasu z kolegami  

i koleżankami.  

Pozostałych 6 uczniów podało inne powody:  

 zdobywam nowe umiejętności 

 pomagają mi zrozumied 

 ponieważ, lubię to 

 mam zlecenie od lekarza. 
 
 
Pytanie 4 
 

Czy zajęcia pozalekcyjne organizowane są w dostępnych dla Ciebie godzinach? 

 

Odpowiedź TAK NIE 

Wybór uczniów 63 12 

Wynik w % 84% 16% 

 

 

84% uczniów uważa, że zajęcia pozalekcyjne są organizowane w dostępnych dla nich 

godzinach, natomiast 16% jest przeciwnego zdania. 

TAK 
84% 

NIE 
16% 

Wybór uczniów 



Pytanie 5 

Czy według Ciebie zajęcia dodatkowe są prowadzone w sposób ciekawy? 

Skala: 

5 – zdecydowanie tak 

4 – raczej tak 

3 – raczej nie 

2 – zdecydowanie nie 

1 – nie mam zdania 

 

Skala 5 4 3 2 1 

Wybór 
uczniów 

26 31 2 2 12 

Wynik w % 36% 42% 3% 3% 16% 
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Analiza tego pytania wykazała, że 36% badanych uczniów uważa, iż zajęcia dodatkowe są 

prowadzone zdecydowanie w sposób ciekawy, 42% twierdzi, że raczej tak, tylko po 3%, że raczej nie i 

zdecydowanie nie. 13% wychowanków nie ma na ten temat zdania. 

Pytanie 6 

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

 w szkole? 

Rodzaje 
zajęd 

sportowe plastyczno-
techniczne 

komputerowe muzyczno-
taneczne 

inne 

Wybór 
uczniów 

50 10 9 4 6 

 

 

 

      Największa liczba uczniów, bo aż 50, chciałaby uczestniczyd w zajęciach sportowych różnego 

typu. Wskazują na takie dyscypliny: 

 piłka nożna 

 pływanie 

 koszykówka 

 siatkówka 

50 

10 9 
4 6 

Rodzaje zajęd 

Wybór uczniów



 akrobatyka 

 tenis stołowy 

 sporty walki 

 badminton 

 rugby. 
 

10 uczniów ma różnego rodzaju zainteresowania plastyczno - techniczne i chciałaby brad udział w 

zajęciach: 

 plastycznych 

 szycia i haftowania 

 robienia biżuterii 

 modelarstwa 

 majsterkowania. 
 

9 uczniów pasjonuje się informatyką i chciałaby uczestniczyd w dodatkowych zajęciach 

komputerowych. 

 

4 uczniów ma zainteresowania muzyczno - taneczne. Chciałaby brad udział w zajęciach: 

 tanecznych 

 muzycznych 

 nauki gry na gitarze 

 dla czirliderek. 
 

Pozostałych 6 wychowanków wymienia inne zajęcia takie, jak: 

 fotograficzne 

 przyrodnicze 

 matematyczne 

 gotowanie 

 projektowanie ubrao. 
 
 
      

          W ramach ewaluacji wewnętrznej zebrane zostały informacje od nauczycieli wychowania 

fizycznego. Dotyczyły one badanych obszarów. Skoncentrowano się głównie na informacjach 

dotyczących prowadzenia zajęd  sportowych  pozalekcyjnych  i  przygotowania uczniów do startu  w  

zawodach sportowych 

 

 



Pozalekcyjne zajęcia sportowe przygotowujące  do startu w zawodach  

     sportowych 

 

Zestawienie pozalekcyjnych zajęd sportowych prowadzonych w Integracyjnej Szkole 

Podstawowej w Szczecinku w roku szkolnym 2012/2013 

 

Rodzaj zajęd   ilośd uczniów uczęszczających  na zajęcia 

Tenis stołowy 12 

 

Rodzaj prowadzonych zajęd sportowych wynika m. in. z diagnozy wstępnej przeprowadzonej 

na początku roku szkolnego, której wynik określa jakie są zainteresowania uczniów związane z 

uprawianiem danych dyscyplin sportowych. Ważną informacją przy ustalaniu rodzaju zajęd 

sportowych jest również zasób sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu szkoły. 

 

Udział uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej w zawodach sportowych   

      w roku szkolnym 2012/2013 

      Głównym i nadrzędnym celem prowadzonych zajęd sportowych jest rozwijanie zainteresowao 

uczniów związanych z uprawianiem sportu i podnoszenie swojej sprawności fizycznej. Oprócz 

realizacji głównego celu, sportowe zajęcia pozalekcyjne mają do spełnienia jeszcze jedno ważne 

zadanie: przygotowanie uczniów do startu w różnego  typu zawodach sportowych, mają zatem 

przygotowad do rywalizacji sportowej na różnym szczeblu. 

Udział uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mistrzostwach       

    Szkoły w różnych dyscyplinach w ramach „Sportowych Sobót”  
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Łącznie w zawodach szczebla szkolnego wzięło udział 25 osób. 

Udział uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej w zawodach sportowych   

    szczebla miejskiego. 

 Łącznie w zawodach szczebla miejskiego wzięło udział 8 osób. 

    

 

  W ramach ewaluacji przeanalizowano także działalnośd społeczną uczniów 

ISP. Dane na ten temat przedstawiają się następująco: 

 Uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej 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 społecznej osiągają duże sukcesy. 

Działalnośd społeczna stwarza bowiem możliwośd sprawdzenia się w różnorodnych dziedzinach życia. 
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DZIAŁANIA ZAINICJOWANE I REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Głównym zadaniem SU jest reprezentowanie interesów uczniów oraz zaangażowanie 
społeczności uczniowskiej do współpracy w celu tworzenia życia szkoły.  
Działania podejmowane przez SU rozwijają umiejętności organizacyjne uczniów, poczucie 
odpowiedzialności, tolerancji, demokracji. Uczą przestrzegania przyjętych i obowiązujących norm 
prawnych zawartych w dokumentach szkoły. 

Członkowie SU są aktywni.  Chętnie włączają się w przygotowanie wielu imprez 
organizowanych na terenie szkoły oraz akcji ogólnopolskich, które realizują wspólnie z uczniami 
gimnazjum.  

Większośd uczniów ISP bierze udział w działaniach klasowego i szkolnego samorządu. Aktywnie 
uczestniczą w działaniach na rzecz klasy i szkoły poprzez: przygotowania klasowych uroczystości, 
dekoracji sali na klasowe i szkolne imprezy  oraz przygotowania uroczystości szkolnych 

  
SU włączył się w przygotowanie : 

 imprez szkolnych: 
Ślubowanie kl. I ISP 

            Dzieo Nauczyciela, 
Andrzejki, 
Turniej mikołajkowy, 
Zabawa karnawałowa, 
Walentynki, 
Dzieo Samorządności na wesoło 
Dzieo Dziecka, 
 

 akcji charytatywnych: 
Góra Grosza 2010/11 
Kosz dla potrzebujących 

 akademii: 
z okazji Święta Niepodległości, 
Konstytucji 3 Maja 

 dyskotek 

1 

11 

Działalnośd społeczna uczniów  
Integracyjnej Szkoły Podstawowej w 

roku szkolnym 2012/2013 

Akcja charytatywna
"Dzieciom na święta"

Impreza integracyjna
"Razem się bawimy,
Razem się uczymy"



 konkursów: 

najładniej udekorowana sala lekcyjna z okazji Bożego Narodzenia, 

wiosenna, świąteczna dekoracja sal lekcyjnych, 

konkurs wiedzy o Janie III Sobieskim, 

 zbiórek: 

Dzieci dla Ziemi – zbiórka odzieży 

zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii 

 gazetek okolicznościowych: 

z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, 

gazetki edukacyjne „Mój kolega jest osobą niepełnosprawną” 

 

 

Lp. Nazwa działania liczba 
uczestników 

1. imprezy szkolne: 46 

  Ślubowanie kl. I ISP  4 

  Dzieo Nauczyciela,  7 

  Wieczór wróżb andrzejkowych 6 

  Turniej mikołajkowy,  4 

  Walentynki,  10 

  Dzieo Samorządności na wesoło  7 

 Dzieo Dziecka,  8 

2. akcje charytatywne: 11 

 Góra Grosza 2010/11 9 

 Kosz dla potrzebujących 2 

3. akademie: 35 

 z okazji Święta Niepodległości,  12 
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Działania Samorządu Uczniowskiego 



 z okazji Święta Konstytucji 3 Maja  8 

4. dyskoteki: zabawa karnawałowa, andrzejkowa, Hallowen 15 

5. konkursy: 36 

 najładniej udekorowana sala lekcyjna z okazji Bożego Narodzenia,  12 

 wiosenna, świąteczna dekoracja sal lekcyjnych, 12 

 konkurs wiedzy o Janie III Sobieskim, konkurs wiedzy związany z 3 Maja 12 

6. zbiórki: 12 

 Dzieci dla Ziemi – zbiórka odzieży  4 

 zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii  8 

7. gazetki okolicznościowe: 16 

  Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja,  8 

 gazetki edukacyjne „Mój kolega jest osobą niepełnosprawną” 8 

            

    Zebrano dane na temat uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych 

oraz konkursach.  Dane przedstawiają się następująco: 
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Udział uczniów ISP w konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

 

 

 

Liczba wycieczek klasowych w roku 2012/2013 
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         Po przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania 1.3 Uczniowie są aktywni 

otrzymano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

WNIOSKI: 

 

1. Wg nauczycieli szkoła promuje osiągnięcia uczniów. Ten fakt  potwierdza 75% rodziców klas 0-III i  

IV-VI. 

2. Szkoła  stara się pomagad uczniom w planowaniu własnego rozwoju. Ten fakt zdecydowanie 

potwierdza 25% rodziców klas 0-III i  10% rodziców klas IV-VI. 30% rodziców nie było we stanie podad 

konkretnej odpowiedzi. 

3. Aktywnośd uczniów w czasie zajęd ocenia się na poziomie średnim. 

4. 80% nauczycieli klas 0-III i 60 % klas IV-VI prowadzi zajęcia dodatkowe z uczniami w formie zajęd 

wyrównawczych, rewalidacyjnych lub kół przedmiotowych. 87 % rodziców klas I-III twierdzi, że 

dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych ( 58% klas IV-VI). 

5. Uczniowie czują potrzebę organizowania w szkole zajęd dodatkowych mających  

na celu pogłębienie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 

6. Uczniowie raczej chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. 48% rodziców klas I-III 

zdecydowanie uważa, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (34% z klas I-VI) 

7. 40% rodziców klas I-III zdecydowanie uważa, że dziecko biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych 

rozwija swoje zainteresowania (55 % z klas IV-VI) 

8. Uczniowie nie mają problemu z uczęszczaniem na zajęcia, są one organizowane  

w dostępnych dla nich godzinach. 

9. Oferta zajęd dodatkowych organizowanych w szkole jest zróżnicowana, ale  

nie zawsze dostępna dla wszystkich uczniów. 

10. Uczniowie oczekują bogatszej oferty zajęd pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych  

i muzyczno-tanecznych. 

11. Spora grupa dzieci nie bierze udziału w żadnych zajęciach pozalekcyjnych. 

12. Wg nauczycieli uczniowie są raczej samodzielni w podejmowaniu różnorodnych form aktywności 

na rzecz własnego rozwoju (tego faktu nie potwierdzają rodzice) jednak nie wykazują dużej 

samodzielności w podejmowaniu działao na rzecz rozwoju szkoły. 

13.  Nauczyciele klas 0-VI podają różnorodne przykłady działao zainicjowanych przez uczniów. Są to 

m. in. organizowanie dyskotek, paczek mikołajkowych, praca w samorządzie, organizowanie zbiórek 

odzieży i makulatury, nauka przez zabawę. 



14. Większośd ankietowanych rodziców i uczniów uważa, że zajęcia dodatkowe prowadzone są w 

sposób ciekawy. 

15. 43 % rodziców klas 0-III i 47 % KLAS IV-VI nie podało żadnych propozycji odnośnie zajęd 

pozalekcyjnych. 

15. W zawodach sportowych rangi Mistrzostw Szkoły w ramach „Sportowych Sobót” uczestniczą 

uczniowie klas IV-VI i z powodzeniem rywalizują nawet z klasami gimnazjum. 

16. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby uczniów w oddziałach ISP, dzieci chętnie uczestniczą również 

w zawodach szczebla miejskiego reprezentując tym samym szkołę. 

17. Uczniowie chętnie angażują się w prace związane z organizacją szkolnych zawodów sportowych. 

18. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, które wybrali. Mają dzięki temu 

możliwośd rozwijania swoich zainteresowao.  

19. Podejmuje się różnorodne działania zainicjowane przez samorząd uczniowski. 

20. Organizowana jest działalnośd społeczna uczniów. 

21. Uczniowie aktywnie uczestniczą w organizowanych wycieczkach dydaktyczno-turystycznych 

 

 

REKOMENDACJE 
 

1. W dalszym ciągu promowad osiągnięcia uczniów. 

2. Spróbowad rozszerzyd działania mające na celu pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju. 

3. Zachęcad uczniów do większej aktywności na lekcjach i podczas zajęd pozalekcyjnych. 

4. W dalszym ciągu prowadzid zajęcia dodatkowe dla uczniów wychodząc naprzeciw ich potrzebom i 

zainteresowaniom. 

5. Starad się, by zajęcia pozalekcyjne miały jak najatrakcyjniejszą dla uczniów formę. 

6. Dokonad prób na rzecz większego poczucia przynależności ucznia do szkoły. Zachęcad uczniów do 

działania na rzecz szkoły. Ukazywad uczniom, że mogą w pewnym stopniu decydowad o wyglądzie 

życia szkolnego. 

6. Spróbowad organizowad uczniom coraz ciekawszych zajęd pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz 

mobilizowad do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 

7. Dokonywad prób zacieśniania współpracy z rodzicami. 

8. Próbowad stawiad na samodzielnośd i autonomicznośd uczniów w podejmowaniu różnorodnych 

aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 



9. Należy ciągle poszerzad ofertę zajęd dodatkowych organizowanych w szkole, zwłaszcza sportowych 

i muzyczno – tanecznych. 

10. Podczas planowania zajęd pozalekcyjnych trzeba w większym stopniu brad  

pod uwagę zainteresowania i potrzeby uczniów. 

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

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

13. Starad się utrzymad aktywnośd uczniów w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

14. Spróbowad podjąd działania , których celem byłoby podejmowanie przez uczniów własnych 

pomysłów, inicjatyw, zachęcad Samorząd Uczniowski do większej samodzielności w pracy, w 

mniejszym stopniu wyręczad uczniów, pozwolid im na kreatywnośd. 

15. Dokonad próby utrzymania zainteresowania uczniów zawodami szkolnymi, tzw. „Sportowymi 

Sobotami”. 

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

pozalekcyjnych sportowych, lub reprezentują szkołę w zawodach. 

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

uczestniczyło w przedsięwzięciach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarządzanie szkołą 

4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe  

i wyposażenie 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli klas 0-III 

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

w ankiecie dla nauczycieli 

 

Pytanie 5 

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów 

nauczania. 

 

skala 5 4 3 2 1

wybór nauczycieli 0 8 2 0 0

wynik % 0% 80% 20% 0% 0%
 

 

  Analiza pytania wskazała, że 4/5 badanych uznało, iż warunki lokalowe i wyposażenie szkoły raczej 

umożliwiają realizację przyjętych programów nauczania. Co do tego faktu nie miała pewności 1/5 

zapytanych w ankiecie nauczycieli. 

 

Pytanie 6 

Szkoła podejmuje skuteczne działania aby wzbogacid warunki lokalowe i wyposażenie  

w celu poprawy warunków realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzania oferty zajęd. 
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raczej nie
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skala 5 4 3 2 1

wybór nauczycieli 4 6 0 0 0

wynik % 40% 60% 0% 0% 0%  

 

 

    Ponad połowa badanych uznała, że szkoła podejmuje raczej skuteczne działania mające  

na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenie po to, by poprawid realizację przyjętych 

programów nauczania i poszerzania oferty zajęd. Nieco mniej niż połowa zapytanych o to nauczycieli 

zdecydowanie potwierdza skutecznośd podejmowanych w tym celu działao. 

 

Pytanie 13 

Proszę podad mocne strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

Mocne strony 

wybór 

nauczycieli 

wynik 

% 

komputery w salach lekcyjnych 1 3,1 

tablice interaktywne 4 12,5 

monitoring 2 6,3 

2 pracownie komputerowe 1 3,1 

biblioteka z dostępem do Internetu 1 3,1 

winda dla niepełnosprawnych 5 15,6 

40% 

60% 

0% 0% 0% 

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno mi powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie



nowa sala świetlicy 3 9,4 

oddzielne gabinety specjalistów 2 6,3 

toalety przystosowane dla małych dzieci oraz osób 

niepełnosprawnych 5 15,6 

podjazdy dla wózków przed szkołą 3 9,4 

2 sale gimnastyczne 4 12,5 

ławki i krzesła dostosowane do wieku i wzrostu dzieci 1 3,1 

 

      Jako mocne strony związane z wyposażeniem szkoły oraz jej warunkami lokalowymi nauczyciele 

klas O-III przede wszystkim wskazywali toalety dostosowane dla małych dzieci oraz dla osób 

niepełnosprawnych, a także windę dla niepełnosprawnych (16%). Atutem szkoły wg badanych są 

także 2 sale gimnastyczne oraz pojawiające się w klasach tablice interaktywne (13%), a także nowa 

sala świetlicy szkolnej oraz podjazdy dla wózków przed szkołą (9%). Na czwartym miejscu jako mocne 

strony nauczyciele wskazywali monitoring oraz oddzielne gabinety specjalistów  (6%). 3% 

ankietowanych uznało także, że mocną stroną wyposażenia szkoły mogą byd komputery w salach 

3% 

13% 

6% 

3% 

3% 

16% 

9% 6% 

16% 

9% 

13% 

3% 

komputery w salach lekcyjnych

tablice interaktywne

monitoring

2 pracownie komputerowe

biblioteka z dostępem do Internetu

winda dla niepełnosprawnych

nowa sala świetlicy

oddzielne gabinety specjalistów

toalety dla niepełnosprawnych i małych
dzieci

podjazdy dla wózków przed szkołą

2 sale gimnastyczne

ławki i krzesła dostosowane do wzrosty i
wieku dzieci



lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z dostępem do Internetu oraz ławki i krzesła 

dostosowane do wieku i wzrostu uczniów. 

 

Pytanie 14 

Proszę podad słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

Słabe strony 

wybór 

nauczycieli 

wynik 

% 

brak placu zabaw dla uczniów 0-III 6 33,3 

brak pomieszczeo do indywidualnych zajęd z uczniami 7 38,9 

brak dostępu do Internetu w części sal lekcyjnych 2 11,1 

brak zaciemnieo w oknach w salach lekcyjnych 1 5,6 

mała ilośd tablic interaktywnych 1 5,6 

słabo wyposażone sale komputerowe 1 5,6 

 

33% 

39% 

11% 

5% 

6% 

6% 
brak placu zabaw dla uczniów
0-III

brak pomieszczeń do zajęć
indywidualnych

brak dostępu do Internetu w
części sal lekcyjnych

brak zaciemnień okien w salach

mała ilość tablic interaktywnych

słabo wyposażone sale
komputerowe



    Za najsłabsze strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły pytani nauczyciele 

uznali przede wszystkim brak pomieszczeo do zajęd indywidualnych z uczniami (38,9%) oraz brak 

placu zabaw dla dzieci z klas O-III (33,3%). Na trzecim miejscu wskazywano na brak dostępu do 

Internetu w części sal lekcyjnych (11,1%). Na czwartym miejscu, jako słabe strony, uznano także 

ciągle jeszcze małą ilośd tablic interaktywnych, słabo wyposażone sale komputerowe oraz brak 

zaciemnieo w oknach w salach, gdzie prowadzone są lekcje (5,6%) 

 

Analiza ankiet skierowanych do nauczycieli klas IV-VI 

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

w ankiecie dla nauczycieli 

 

PYTANIE 5 

 Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów 

nauczania. 

 

 

 

        20% badanych nauczycieli uważa, że szkoła zdecydowanie posiada warunki lokalowe i 

wyposażenie umożliwiające realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania, 40% uważa, że 

szkoła raczej posiada takie warunki, tyle samo (40%) nie potrafi ocenid, czy szkoła te warunki posiada. 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

trudno powiedzied

raczej tak

zdecydowanie tak



PYTANIE 6 

 Szkoła podejmuje skuteczne działania, aby wzbogacid warunki lokalowe  

i wyposażenie w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania. 

 

 

   60% badanych nauczycieli uważa, że szkoła zdecydowanie podejmuje skuteczne działania, aby 

wzbogacid warunki lokalowe i wyposażenie w  celu poprawy warunków realizacji przyjętych 

programów nauczania i poszerzenia oferty zajęd, 20 % uważa, że szkoła raczej posiada takie warunki, 

tyle samo nauczycieli ( 20%) nie potrafi tego określid. 

PYTANIE 13 

Mocne strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

 

20% 

20% 60% 

trudno powiedzied

raczej tak

zdecydowanie tak

17% 

8% 

25% 

17% 

17% 

8% 

8% 

Nowe, czyste toalety

Estetyczne tabllice na korytarzach

Wyposażenie sal w pomoce
dydaktyczne

Dobrze wyposażona sala
gimnastyczna

Dostosowanie budynku dla osób
niepełnosprawnych

Estetyczne dekoracje sal

Dostęp do Internetu



  

     Jako mocne strony szkoły 25 % nauczycieli klas IV – VI podaje wyposażenie sal lekcyjnych w 

pomoce dydaktyczne, 17% wymienia dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, dostosowanie budynku 

do osób niepełnosprawnych oraz nowe toalety, 8% nauczycieli uważa, że są to estetyczne dekoracje 

sal, dostęp do Internetu i estetyczne tablice na korytarzach szkoły. 

 

PYTANIE 14 

  Słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

 

    Jako słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem w szkole nauczyciele podają 

przede wszystkim  (33%) zaniedbane szatnie oraz po 16,6% jest to brak pomocy dydaktycznych, 

prowadzenie zajęd w stołówce szkolnej, zła nawierzchnia na sali gimnastycznej i niedokładnie 

wysprzątane sale lekcyjne. 

 

Analiza ankiet skierowanych do rodziców klas 0-III 

W celu zbadania wymagania 4.3 przeanalizowane zostały pytania nr: 5,6,13,14 zawarte w ankiecie dla 
rodziców. 
Pytanie 5 
Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów 
nauczania. 

skala 
 

5 4 3 2 1 

   wybór 
 rodziców 

21 30 7 1 1 

  wynik % 35% 50% 11% 2% 2% 

33% 

16,60% 

16,60% 

16,60% 

16,60% 

16,60% 

Zaniedbane szatnie

Zła nawierzchnia małej sli
gimnastycznej

Brak pomocy dydaktycznych

Zajęcia w stołówce szkolnej

Niedokładnie wysprzątane sale
lekcyjne

Mało estetyczne meble w salach
lekcyjnych



        35% ankietowanych zdecydowanie uważa, że warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają 
realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania, 50% twierdzi, że raczej tak. 11% 
odpowiedziało, iż nie ma zdania na ten temat. 2% uważa, że warunki lokalowe i wyposażenie raczej 
nie umożliwiają realizowania przyjętych w szkole programów nauczania, 2% rodziców mówi,iż 
zdecydowanie nie umożliwiają. 
 
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 
   rodziców 

16 32 11 1 0 

   wynik % 27% 53% 18% 2% 0% 

 
    27% rodziców zdecydowanie twierdzi, że szkoła podejmuje skuteczne działania, aby wzbogacid 
warunki lokalowe i wyposażenie w celu poprawy warunków realizacji przyjętych programów 
nauczania i poszerzania oferty zajęd, 53% uważa, iż raczej tak. 18% ankietowanych nie ma zdania na 
ten temat. 2% odpowiedziało, że szkoła raczej nie podejmuje skutecznych działao. 
 
Pytanie 13 
 
Proszę podad mocne strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 
 
42% rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 58% ankietowanych podało mocne strony szkoły 
takie jak: 
• sala gimnastyczna – 26 
• dobre wyposażenie klas – 7 
• tablica multimedialna – 1 
• sala komputerowa – 3 
• podjazd dla niepełnosprawnych – 2 
• biblioteka – 2 
• świetlica – 4 
• szafki -2 
• nowe toalety przystosowane dla inwalidów – 6 
• winda -2 
• stołówka – 2 
• monitoring, ochrona – 2 
• ogrodzony teren szkoły – 1 
• czystośd w szkole – 1 
• nowy sprzęt sportowy – 2 
• zajęcia lekcyjne dla młodszych dzieci na parterze - 1 
 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 14 
 
Proszę podad słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 
48% osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. 52% rodziców za słabe strony związane z 
warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły uważa: 
• mało lektur w bibliotece szkolnej – 10 
• mała, niebezpieczna , źle wyposażona szatnia – 9 
• mało szafek – 5 
• brak miejsc siedzących na korytarzach – 1 
• ciasna, krótko otwarta świetlica szkolna – 3 
• boisko szkolne, otoczenie szkoły – 2 
• dzieci klas 0 -III  powinny mied oddzielne wejście do szkoły – 1 
• śliskie schody na zewnątrz i wewnątrz szkoły – 1 
• stołówka, w której nie można zjeśd, bo są w niej lekcje – 1 
• złe wyposażenie sklepiku – chemiczne jedzenie – 1 
• automat ze słodyczami – 1 
• w toaletach brak papieru, mydła, ciepłej wody – 1 
• mało nowoczesne wyposażenie klas - 1 

 

Analiza ankiet skierowanych do rodziców klas IV-VI 

W celu zbadania wymagania 4.3.przeanalizowane zostały pytania nr: 5, 6, 13 i 14 zawarte w ankiecie 

dla rodziców. 

Pytanie 5  

Warunki lokalowe i wyposażenia umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów 

nauczania. 

    skala 5 4 3 2 1 

     wybór 
   rodziców 

13 30 12 5 0 

    wynik % 22% 50% 20% 8% 0% 

 

 

22 

50 

20 

8 

0 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1



        W opinii 22% ankietowanych warunki lokalowe i wyposażenie w szkole zdecydowanie 

umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania, 50% uważa, że zdecydowanie 

tak, 20% trudno im się na ten temat wypowiedzied, natomiast 8% rodziców uważa, że raczej warunki 

lokalowe i wyposażenie szkoły nie umożliwiają realizowania przyjętych w szkole 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 
   rodziców 

12 24 22 2 0 

    wynik % 20% 40% 37% 3% 0% 

 

      20% ankietowanych deklaruje zdecydowane tak, że szkoła skutecznie podejmuje działania, aby 

wzbogacid warunki lokalowe i wyposażenie w celu poprawy warunków realizacji przyjętych 

programów nauczania i poszerzania oferty zajęd. 40% uważa, że raczej tak, 37% rodziców nie ma 

pewności a 3% stwierdza, że szkoła raczej nie podejmuje skutecznych działao w tym zakresie.  

Pytanie 13 

 Proszę podad mocne strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

 

20 

40 

37 

3 0 

Wybór rodziców 

5 4 3 2 1

Wybór rodziców 

mocne strony brak odpowiedzi



       52% rodziców podało następujące mocne strony związane z warunkami lokalowymi i 

wyposażeniem szkoły: 

 nowoczesna sala sportowa – 21 osób; 

 dobrze wyposażone sale dydaktyczne – 6 osób; 

 dobrze wyposażona biblioteka – 1 osoba; 

 ładne łazienki na porterze – 5 osób; 

 winda – 2 osoby; 

 podjazd dla niepełnosprawnych – 1 osoba; 

 dobra ochrona w szkole, kamery – 2 osoby; 

 dobry dojazd autobusem – 1 osoba; 

 dobra lokalizacja szkoły – 5 osób; 
 

48% ankietowanych rodziców nie odpowiedziało na to pytanie. 

 

 Pytanie 14 

Proszę podad słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły. 

 

 

 

53% ankietowanych za słabe strony związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły uważa: 

 mała, źle wyposażona szatnia – 3 osoby; 

 nieodpowiednio przystosowana świetlica szkolna – 1 osoba; 

 za mała jadalnia, połączona z salą lekcyjną – 8 osób; 

 utrudnione wejście przez drzwi główne – 1 osoba; 

 małe szafki na ubrania – 1 osoba; 

 nie wyremontowane łazienki na I i II piętrze – 12 osób; 

 brak papieru toaletowego i ciepłej wody – 8 osób; 

 sklepik w którym są tylko słodycze – 5 osób; 

 mała ilośd komputerów – 2; 
 

47% osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Wybór rodziców 

słabe strony brak odpowiedzi



Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas 0-III 

W celu  zbadania wymagania 4.3. przeanalizowane zostało pytanie nr 7. 

Pytanie 1 

Jak oceniasz w skali od 1 do 5 wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych 

 (gdzie 1 najniższa ocena a 5 najwyższa)? 

 

Skala 1 2 3 4 5 

Wybór 
uczniów 

1 1 11 17 44 

Wynik w % 1% 1% 15% 23% 60% 

 

 

 

 

 

60% uczniów najwyżej oceniło wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych, 23% dało ocenę nieco 

niższą, 15% średnio ocenia wygląd w klasach, tylko po 1% uczniów wybrało dwie najniższe oceny. 

 

 

 

1% 1% 

15% 

23% 
60% 

Wybór uczniów 

1
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Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas IV-VI 

W celu  zbadania wymagania 4.3. przeanalizowane zostało pytanie nr 7. 

 

Pytanie 1 

Jak oceniasz w skali od 1 do 5 wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych 

 (gdzie 1 najniższa ocena a 5 najwyższa)? 

 

Skala 1 2 3 4 5 

Wybór 
uczniów 

5 5 32 28 10 

Wynik w % 6% 6% 40% 35% 13% 

 

13% uczniów najwyżej oceniło wystrój i wyposażenie sal lekcyjnych, 35% dało ocenę nieco 

niższą, 40% średnio ocenia wygląd w klasach,  po 6% uczniów wybrało dwie najniższe oceny. 

 

Warunki lokalowe  szkoły  związane  z  prowadzeniem zajęd 

            z wychowania fizycznego i rehabilitacji 

 Mocne strony bazy lokalowej niezbędnej do prowadzenia zajęd z wychowania 

fizycznego w Integracyjnej Szkole Podstawowej, to przede wszystkim możliwośd korzystania 

z pełnowymiarowej (20m/40m) hali sportowej, gdzie istnieje możliwośd prowadzenia zajęd 

6% 
6% 
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13% 

Wybór uczniów 

1

2

3

4

5



jednocześnie w trzech grupach dwiczebnych. Hala sportowa jest dobrze wyposażona  

w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęd sportowych. Przy hali usytuowane są cztery szatnie 

z sanitariatami oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do mocnych stron 

zaplecza sportowego należy zaliczyd również małą salę gimnastyczną (o wymiarach  

18m./10m.) w której także mogą odbywad się 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. Poza tym korzystanie z małej sali gimnastycznej odbywa się 

w nieco ograniczonym zakresie, ponieważ na całej powierzchni sali na stałe rozłożona jest 

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, piłek 

lekarskich, dużych piłek gumowych do dwiczeo rehabilitacyjnych. Poza tym magazynek 

znajduje się dosyd daleko, a nauczyciel sam musi wynosid z niego sprzęt, szczególnie dotyczy 

to klas IV-tych dziewcząt. Dodatkowo nauczyciele wskazują braki dotyczące nowych, 

ciekawych sprzętów, których jest dośd dużo w klasach I-III, natomiast w klasach IV-VI 

korzysta się z tego samego sprzętu, co w gimnazjum. 

Szkoła posiada salkę przeznaczoną do prowadzenia zajęd z indywidualnej rehabilitacji 

ruchowej. Wyposażona jest ona w przyrządy i przybory przeznaczone do terapii. Jest 

przestrzenna, co wpływa pozytywnie na zachowanie bezpieczeostwa uczniów. Dobre 

wyposażenie wpływa na jakośd terapii oraz efekty w leczeniu, a tym samym na jakośd pracy 

szkoły. 

Dużym minusem jest brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych w łączniku 

pomiędzy szkołą, a salą rehabilitacyjną. Nauczyciele muszą znosid po schodach uczniów 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działania podjęte przez Dyrekcję w celu wzbogacenia bazy i wyposażenia szkoły 

1. Pomoce dydaktyczne 

 

2. Sprzęt telekomunikacyjny 

 

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

Gry edukacyjne do świetlicy  

Zakupy do gabinetu logopedy  

•Trójkąt  TR-06 15 cm., piórka 

•Gra drabina, pamięciowa spółgłoski 

Książki do biblioteki szkolnej 

Przybory do prowadzenia zajęd z przedmiotu sztuka 

Tablica biała sucha  

2 tablice korkowe  

2 projektory multimedialne 

Wi-fi – internet bezprzewodowy 

Router na korytarz  

Dysk przenośny do bazy danych szkoły 

Rozszerzenie sieci telefonicznej do 14 gabinetów 

4 aparaty telefoniczne  

Rejestrator cyfrowy  

3 kamery  

Dysk do rejestratora 

2 zasilacze  awaryjne – kamery  

Rejestrator wideo 

Strona internetowa 



3. Sprzęt sportowy 

 

4. Pozyskane fundusze – 90,200 zł 

 

  

Zakup piłeczek do tenisa stołowego 

10 piłek do piłki nożnej 

4 piłki do koszykówki 

Zestaw przyrządów gimnastycznych do gabinetu 
rehabilitacyjnych 

40 strojów sportowych 

 72 000,00 zł  

 12 000,00 zł  

 5 000,00 zł  
 1 200,00 zł  

 -   zł

 10 000,00 zł

 20 000,00 zł

 30 000,00 zł

 40 000,00 zł

 50 000,00 zł

 60 000,00 zł

 70 000,00 zł

 80 000,00 zł

Remont toalet Radosna szkoła Projekt budowlany – 
adaptacja 

„mieszkania" 

Wyposażenie pokoju
nauczycielskiego



5. Sprzęt biurowy 

 

6. Osprzęt elektryczny 

 

Antyramy A4 

Teczki do skoroszytu 

Uchwyt do projektora 

Fotel obrotowy 

Laptop 

3 drukarki  

Niszczarka shredact 8240 ideal 

Dywan, mata ochronna do sekretariatu 

21 krzeseł, biurko 

9 ławek na korytarze 

Stoliki i krzesła do „0” 

Meble biurowe – 30 różnego rodzaju szaf, półek, regałów 

5 ton płyt – na blaty i wyposażenie pokoju nauczycielskiego. 

Przedłużacze 

Oprawki 

Świetlówki 

Zapłonnik elektryczny, żarówki, przewody i gniazda, wtyczki, puszki 
elektryczne, 100 gniazd tynkowych  



7. Inne 

 

 

       

   Po przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania 4.3 Szkoła ma odpowiednie 

warunki lokalowe i wyposażenie otrzymano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

WNIOSKI: 

1. W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizowanie 

przyjętych programów nauczania 

2. Dyrektor szkoły we współpracy z samorządem, przyjaciółmi szkoły, rodzicami, systematycznie 

planuje utrzymanie i polepszanie warunków lokalowych, pozyskuje środki finansowe na remonty, 

doposażanie sal lekcyjnych. 

3. Z danych uzyskanych od nauczycieli wynika, że mocną stroną szkoły są: wyremontowane toalety 

pod kątem potrzeb najmłodszych uczniów oraz osób niepełnosprawnych, winda, 2 sale gimnastyczne, 

nowa sala świetlicy szkolnej, podjazdy przed szkołą dla wózków,  tablice interaktywne w niektórych 

klasach, wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne, estetyczne dekoracje sal, monitoring szkoły, 

Środki opatrunkowe i wyposażenie apteczek szkolnych   

Apteczki do pomieszczeo szkolnych 

Tabliczki  informacyjne na drzwi 

Dwa dozowniki na wodę pitną  

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

Postawienie automatów – kawa, herbata, napoje, dropsy  

Gablota informacyjna  

Lustra do toalet na parterze 

Pojemnik na papier 

Suszarka do rąk  

Czajnik 

Kosa spalinowa 

Stojak na rowery – przed szkołą  



oddzielne sale specjalistów, komputery w salach lekcyjnych, dostęp do internetu, estetyczne tablice 

na korytarzach szkoły. 

4. Z danych uzyskanych od nauczycieli wynika, że słabą stroną szkoły jest:  brak pomieszczeo do zajęd 

indywidualnych z uczniami, brak placu zabaw dla uczniów 0-III, brak dostępu do Internetu w 

niektórych salach lekcyjnych, brak zaciemnieo w oknach, wciąż mała ilośd tablic interaktywnych, 

słabo wyposażone sale komputerowe (stary sprzęt), zaniedbane szatnie, prowadzenie zajęd w 

stołówce szkolnej. 

5. Ponad 50% rodziców widzi mocne strony szkoły związane z warunkami lokalowymi i wyposażeniem 

szkoły  tyle samo zauważa słabe strony w tej dziedzinie. 

6. Z danych uzyskanych od uczniów wynika, że uczniowie klas 0-III wysoko oceniają wystrój i 

wyposażenie sal lekcyjnych. Natomiast uczniowie klas IV-VI w sposób zróżnicowany oceniają ten 

aspekt. 

7. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową przeznaczoną do prowadzenia zajęd 

sportowych (pełnowymiarowa hala sportowa). 

8. Istnieją ograniczenia co do prowadzenia zajęd w małej sali gimnastycznej. 

9. Istnieje duży problem z prowadzeniem zajęd w terenie otwartym. Szkoła dysponuje terenem, który 

nie jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęd specjalistycznych z poszczególnych dyscyplin 

sportowych. 

10. Istnieją niewielkie braki sprzętowe, głównie w postaci większej ilości piłek, np. do gry w piłkę 

siatkową i piłek rehabilitacyjnych, a także brak przyborów przeznaczonych dla klas IV-VI. 

11.  Magazynek ze sprzętem znajduje się dośd daleko, co utrudnia nauczycielowi rozłożenie sprzętu, 

szczególnie w klasach młodszych dziewcząt. 

12. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych w łączniku pomiędzy szkołą, a halą, gdzie znajduje się 

również salka rehabilitacyjna, znacznie utrudnia przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. 

 

 

Rekomendacje 

1.W dalszym ciągu starad się podejmowad działania mające na calu wzbogacanie warunków 

lokalowych i wyposażenia szkoły. 

2. Próbowad w dalszym ciągu pozyskiwad fundusze na remonty, doposażanie sal lekcyjnych. 

3. Starad się sukcesywnie eliminowad słabe strony szkoły. 

4. Dbad o dobry wizerunek szkoły i podkreślad jej mocne strony wśród rodziców. 

5. Dokonad próby doposażenia biblioteki szkolnej w obowiązkowe lektury. 

6. Starad się poprawiad bezpieczeostwo i wyposażenie szatni szkolnej. 



7. Zwiększenie ilości szafek na korytarzu szkolnym. 

8.W celu poprawy warunków spożywania posiłków dokonad próby rozdzielenia pomieszczenia 

stołówki i Sali lekcyjnej. 

9. Starad się przeprowadzenie remont w łazienkach na I i II piętrze. 

10. Nauczyciele powinni zachęcad uczniów do wspólnego dbania o wygląd klasy. 

11. Starad się na bieżąco wymieniad zniszczone sprzęty. 

12.Próbowad systematycznie uzupełniad sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne niezbędne 

w realizacji przyjętych w szkole programów nauczania oraz w prowadzeniu zajęd pozalekcyjnych. 

13. 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. 

14. Należy również czynid starania w pozyskiwaniu przyborów do prowadzenia zajęd w klasach IV-VI. 
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