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I. WSTĘP 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich Krakowie przez 

powołany w tym celu zespół.  

Ewaluacja dotyczyła wymagania nr 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój 

uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację. Komisja, w trakcie swojej 

pracy, monitorowała również sposób wdrażania rekomendacji z ewaluacji 

wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 w obszarze wymagania 9: Rodzice 

są partnerami szkoły lub placówki. 

Od października 2009 r. (z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.) obowiązuje nowe 

rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane 

przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu 

określenie poziomu spełniania wymagań. Szkoła lub placówka może spełniać te 

wymagania na pięciu poziomach: 

 Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę 

lub placówkę. 

 Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez 

szkolę lub placówkę. 

 Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę 

lub placówkę. 

 Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę 

lub placówkę. 

 Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez 

szkołę lub placówkę. 

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: z ankiet 

skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów, wywiadu z dyrektorem oraz 

z analizy dokumentacji. 

Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Bronisław 

Dadej, Bożena Szurlej-Duda, Jolanta Lorys, Artur Łabudzki, Katarzyna Obara, 

Anna Różyc, Wacław Załucki. Pracom zespołu przewodniczyła Agnieszka 

Samborek, a nadzór nad tymi pracami objęła Pani Dyrektor Iwona Łopatka. 

W pracę zespołu włączyła się również pani psycholog Elżbieta Zabrzeńska. 

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym 

przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej, bardziej efektywnej pracy, 

zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.  
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II. Opis ewaluowanego obszaru. 

1. CEL EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYBRANYM OBSZARZE. 

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących wyrównywaniu 

szans edukacyjnych, wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich 

indywidualnej sytuacji, dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów, 

motywowaniu uczniów do samorozwoju. 

Wymaganie wobec szkoły: 
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji. 

2.  BADANE ASPEKTY EWALUOWANEGO OBIEKTU.  

2.1. Diagnoza potrzeb uczniów. 

2.2. Analiza działań podejmowanych przez szkołę, wspierających 

rozwój dzieci i uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

3. INFORMACJE O POPULACJI OBJĘTEJ BADANIEM. 

W badaniu wzięło udział 20 nauczycieli, dyrektor i wicedyrektorzy, 

pedagog i psycholog, 68 rodziców uczniów klas drugich oraz 113 uczniów 

z klas drugich technikum.  Celem ankiety było poznanie opinii wszystkich 

grup badawczych na temat  działań podejmowanych w naszej szkole 

służących wspomaganiu rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI. 

4.1. Analiza dokumentów. 

4.2. Ankieta dla: 
 nauczycieli, 

 rodziców, 

 uczniów. 

4.3. Wywiad z dyrektorem szkoły. 
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5. POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ SZKOŁĘ. 

 

6. WYNIKI EWALUACJI. 

Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do 
specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich 
skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie 
dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują 
nauczanie i wspierają uczniów.  

 Poziom spełnienia wymagania: D  

 

Szkoła rozpoznaje możliwości rozwojowe oraz sytuacje środowiskowe 

uczniów i na tej podstawie podejmuje działania uwzględniające 

indywidualizację procesów edukacyjnych i działań wychowawczych. 

Podejmowane działania realizowane są wspólnie z instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i wsparcie dla szkół. Zespół szkół tworzy ofertę 

zajęć rozwijających zainteresowania i zajęć dydaktyczno –wyrównawczych 

dla uczniów, jednak oferta ta nie zawsze jest dostosowana do 

zainteresowań uczniów oraz harmonogramu ich zajęć. Według części 

rodziców i uczniów nie wszyscy uczniowie otrzymują wsparcie adekwatne 

do ich potrzeb.  
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6.1. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości 

psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz 

sytuację społeczną każdego ucznia  

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe 

uczniów, uwzględniając również ich sposoby uczenia się oraz sytuację 

środowiskową ucznia. Dyrekcja szkoły przekazała, że wszyscy uczniowie 

otrzymują propozycje zajęć wyrównawczych lub rozwijających ich 

zainteresowania, jak również indywidualnych zajęć terapeutycznych 

uwzględniających zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciele w ankiecie podali, że możliwości  edukacyjne swoich uczniów 

diagnozują wykorzystując wiedzę uzyskaną z obserwacji uczniów, na 

podstawie bieżącego oceniania, rozmów indywidualnych z uczniem, na 

podstawie testów, z rozmów z pedagogiem lub psychologiem oraz 

rodzicami (wykres 1). 

Wykres nr  1. Liczebność 20 osób. 

 

Rodzice potwierdzają, że nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach 

i potrzebach ich dziecka (wykres 2) oraz wskazują możliwości jego 

rozwoju (wykres 3).  
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Wykres nr  2. Liczebność 68 osób. 

 

Wykres nr  3. Liczebność 68 osób. 

 
 

6.2. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla 

uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb 

każdego ucznia.  

Dyrekcja szkoły w wywiadzie stwierdziła, że wiedza o uczniach zdobyta na 

drodze diagnoz, obserwacji i rozmów wykorzystywana jest do planowania 

pracy z uczniami w szkole, organizowania różnorodnych form pomocy na 

terenie szkoły.  

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń 

z trudnościami w nauce) włączani są do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze). 

W tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniane są potrzeby 

i zainteresowania uczniów, opinie, orzeczenia, zalecenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, frekwencja uczniów na zajęciach, analiza 

egzaminów zewnętrznych, wywiady wychowawcy, pedagoga na temat 

zainteresowań uczniów i uzdolnień, opinie rodziców, rozmowy 

indywidualne z rodzicami, uwagi i wnioski zgłaszane przez rodziców do 

wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, opinie środowiska,  propozycje 
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nauczycieli.  

Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych: 
 wyrównawczych w razie potrzeb uczniów, bądź po dłuższej 

nieobecności (m.in. praca z uczniami z Ukrainy), 
 przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, 
 przygotowujących do olimpiad i konkursów, 
 sportowych (np. klub Iskra), 
 artystycznych (np. Rezistors), 
 dla uczniów z predyspozycjami do pracy w wolontariacie, 
 doraźnych i długoterminowych projektach organizowanych 

z partnerami szkoły (np. W sieci, Akademia El 12). 

W ramach wspierania uczniów podejmowane działania dotyczą przede 

wszystkim:  

 dostosowania wymagań edukacyjnych do zaleceń zawartych 
w opiniach i orzeczeniach PPP organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, kierowanie do poradni w celu diagnozy, do lekarzy 
specjalistów (np. psychiatrów), 

 nauczania indywidualnego, 
 konsultacji i ustalenia z rodzicami formy pomocy, 
 konsultacji psychologa i pedagoga szkolnego, 
 monitorowania postępów ucznia i motywowania do udziału 

w zajęciach, 
 posiedzeń Rad Pedagogicznych nauczycieli uczących w klasach, 

w których są uczniowie o szczególnych potrzebach – dotyczących 
konkretnych sytuacji, 

 indywidualizacji pracy z uczniem poprzez dobieranie odpowiednich 
metod pracy,  

 analizy niepowodzeń szkolnych, 
 mobilizowania do podejmowania wyzwań wykraczających poza 

wymagania ogólne (dodatkowe zadania, wyjścia i wycieczki),  
 organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia (diagnoza nauczycielska, 

przygotowanie do konkursów przedmiotowych, tematycznych, kółka 
zainteresowań),  

 udziału w konkursach i imprezach (przełamywanie barier),  
 organizowania warsztatów dla całych klas prowadzonych przez 

zaproszonych specjalistów 
 dostosowania warunków egzaminu maturalnego i zawodowego. 

Ankietowani nauczyciele stwierdzają, że uczniowie chętnie korzystają 
z zaproponowanej oferty zajęć dodatkowych (wykres 4). 
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Wykres nr  4. Liczebność 20 osób. 

 

W wywiadzie dyrekcja podaje, że w związku z pracą szkoły w godzinach od 

porannych do wieczornych występują trudności z dopasowaniem zajęć do 

wszystkich uczniów, nie zawsze rodzice czy uczniowie są też 

zainteresowani ofertą zajęć pozalekcyjnych w szkole. 

Ankietowani rodzice w większości potwierdzili, że zajęcia pozalekcyjne 

w szkole są dostosowane do potrzeb ich dzieci, 25% z  nich nie ma wiedzy 

na ten temat (wykres 5).  

Wykres nr  5. Liczebność 67 osób. 

 

Uczniowie w ankietach podali, że w szkole są zajęcia pozalekcyjne 

w których mogą uczestniczyć (wykres 6), jednak ponad 45% 

respondentów twierdzi, że oferowane zajęcia pozalekcyjne nie są zgodne 

z ich potrzebami (wykres 7) i zainteresowaniami (wykres 8). 
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Wykres nr  7. Liczebność 113 osób. 

 

Wykres nr 8. Liczebność 113 osób. 
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6.3. Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania 

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub 

placówki  

Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że w mimo iż w szkole nie obserwuje się 

częstych i nasilonych przypadków dyskryminacji wśród uczniów, to jednak 

prowadzone są działania antydyskryminacyjne. W ankiecie nauczyciele 

wskazują, że najczęściej w swych działaniach uwzględniają przesłanki 

związane ze statusem ekonomicznym (45%), religią (35%) oraz 

niepełnosprawnością (30%). 45% spośród ankietowanych nie podejmuje 

żadnych działań antydyskryminacyjnych (wykres 9). 

 
Wykres nr 9. Liczebność 20 osób. 

 

Nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne, przeprowadzając: 

 pogadanki wstępne na rozpoczęcie roku, 
 rozmowy indywidualne z uczniem na lekcjach wychowawczych oraz 

podczas lekcji przedmiotowych, 
 rozmowy z wychowawcą, dyskusje, polemiki, pogadanki podczas 

lekcji inspirowane tekstami w podręcznikach, 
 rozmowy podczas wycieczek, 
 podejmowanie tematów dotyczących: polityki, religii, prawa do 

prywatności, przynależności do klubów piłkarskich, agresji 
skierowanej wobec kibiców drużyn przeciwnych, 

 rozmowy z rodzicami i uczniami dotyczące możliwości korzystania 
z pomocy materialnej z MOPS, 
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 działania związane z udziałem w projekcie Polska dla wszystkich 
organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (wywiad 
z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, wycieczki z młodzieżą 
do obozu w Płaszowie, lekcje dotyczące Holokaustu), 

 lekcje na temat: Chrześcijanin a polityka, Religie świata, Dialog 
międzyreligijny oraz Ekumenizm w obrębie chrześcijaństwa, 

 wycieczki - chrześcijaństwo – judaizm, 
 opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy 

Społecznej, 
 opiekę nad dziećmi z różnych środowisk z Domu Dziecka, 
 pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

Fundusz Pomocna Dłoń.   

Rodzice w ankietach w zdecydowanej większości wskazali, że nie 

dostrzegają przypadków dyskryminacji uczniów w szkole. Jedna osoba 

dostrzegła taki w przypadek na tle „zamożności” (wykres 10). 

Wykres nr 10. Liczebność 68 osób.  

 

6.4. Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi 

poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja 

społeczną. 

Odpowiadając na potrzeby uczniów, szkoła współpracuje z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami i innymi podmiotami 
świadczącymi poradnictwo oraz pomoc dzieciom, zgodnie z ich 
zdiagnozowanymi potrzebami i sytuacją społeczną. Współpraca ta polega 
na rozwijaniu u uczniów sfery poznawczej, fizycznej, emocjonalnej, 
społecznej, tworzeniu optymalnych warunków sprzyjających temu 
rozwojowi, wspieraniu funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 
szkoły. IV. W ramach utrzymywania kontaktów ze środowiskiem dyrekcja 
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podkreśla współpracę z następującymi instytucjami: 
1. Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 
2. Radą Dzielnicy XI. 
3. Centrum Psychoedukacji i promocji Zdrowia. 
4. Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej. 
5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
6. Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.  
7. Kuratorami Sądowymi.  
8. Kurią Metropolitarną i Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci 

i Młodzieży. 
9. Komendą Wojewódzką Policji i komisariatami z poszczególnych 

dzielnic miasta Krakowa. 
10. Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 
11. Zespołem Szkół Łączności. 
12. Innymi szkołami na terenie miasta Krakowa typu: licea, technika, 

zawodówki, szkoły policealne.  
13. Małopolskim Związkiem Szachowym. 
14. Internatami i bursami na terenie miasta Krakowa. 
15. Domami  i Centrami Kultury miasta Krakowa.  

16. Centrum młodzieży „ U Siemachy”. 

6.5. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania 

uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu 

do każdego ucznia. 

Ankietowani uczniowie w większości podają, że przynajmniej połowa 

nauczycieli  wspiera ich jeśli potrzebują wsparcia,  jednak aż 45% uczniów 

stwierdziło, że wsparcie takie otrzymali tylko od mniej niż połowy 

nauczycieli lub nie otrzymali wcale (wykres 11). 

Wykres nr 11. Liczebność 113osób. 
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Nauczyciele w ankiecie wskazali, że w swojej pracy prowadzą działania 

mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych swoich uczniów. 

Wskazano następujące działania i narzędzia służące wyrównaniu szans 

edukacyjnych uczniów: 

 zajęcia wyrównawcze, 

 pomoce dydaktyczne, 

 zróżnicowanie metod pracy, 

 zajęcia indywidualne z uczniem,  

 koła zainteresowań,  

 zajęcia przygotowujące do konkursów,  

 udział w przedstawieniach, imprezach i akcjach charytatywnych, 

  wyjazdy edukacyjne (wykres 12). 

Wykres nr 12. Liczebność 20 osób. 
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Wykres nr 13. Liczebność 68 osób. 

 

Wykres nr 14. Liczebność 67 osób. 
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Ankietowani uczniowie podali, że nauczyciele wierzą w ich możliwości, 
dając jednocześnie do zrozumienia, że mogą nauczyć się nawet trudnych 
rzeczy, z tym, że 33% z nich uważa, że dotyczy to mniej niż połowy 
nauczycieli lub żadnego (wykres 15). Ponad połowa uczniów (53%) 
uważa, że o sposobie przezwyciężania trudności w nauce rozmawia z nimi 
mniej niż połowa nauczycieli lub nauczyciele nie rozmawiają wcale. 
(wykres 16). Blisko 70% uczniów podało, że w szkole raczej mogą liczyć 
na pomoc w osiąganiu sukcesów nauce na większość lub połowę 
nauczycieli, jednak grupa 33% uczniów stwierdziła, że na takie wsparcie 
raczej nie lub zdecydowanie nie może liczyć (wykres 17).  Uczniowie 
deklarują, że pomoc otrzymywana od co najmniej połowy nauczycieli jest 
wystarczająca (wykres 18). W odczuciu ankietowanych uczniów więcej niż 
połowa nauczycieli dostrzega to, co robią dobrze, 38% respondentów 
uważa że mniej niż połowa lub żaden (wykres 19). 

 

Wykres nr 15. Liczebność 113 osób. 

 

 

Wykres nr 16. Liczebność 113 osób. 

 

Wykres nr 17. Liczebność 113 osób. 

 

Wykres nr 18. Liczebność 113 osób. 
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Wykres nr 19. Liczebność 113 osób. 

 

7. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY W WYBRANYM OBSZARZE. 

Mocne strony 
 rozpoznanie możliwości psychofizycznych większości uczniów, 
 bogata oferta dla grupy uczniów o zainteresowaniach 

humanistycznych i sportowych, 
 współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 
 praca z grupą uczniów z Ukrainy, 
 działania antydyskryminacyjne ze względu na narodowość 

(np. grupa z Ukrainy), religię (np. wycieczki religioznawcze), status 
ekonomiczny (np. lekcje wychowawcze), 

 działania w kierunku indywidualizacji procesu edukacji, 
np. Akademia El 12, 

 wsparcie ze strony wychowawców. 

Słabe strony 
 stopień rozpoznania uczniów zdolnych, 
 praca z uczniem zdolnym (w niektórych dziedzinach), 
 wyposażenie w pomoce naukowe na zajęciach dodatkowych, 
 brak współpracy między nauczycielami w zakresie indywidualizacji 

pracy z uczniem, 
 wsparcie otrzymywane przez uczniów, 
 monitorowanie absencji uczniów. 
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8. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI W WYBRANYM 

OBSZARZE. 

8.1. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby uczniów oraz ich sytuację 

rodzinną i środowiskową. Na tej podstawie indywidualizuje się 

procesy dydaktyczne i wychowawcze uczniów dostosowując 

odpowiednie metody i formy pracy oraz organizując ofertę zajęć 

dodatkowych. 

8.2. Nauczyciele proponują szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, aby 

wyrównać szanse edukacyjne swoich uczniów (koła zainteresowań, 

zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne).  

8.3. Nie wszystkie rodzaje zajęć dodatkowych według uczniów i ich 

rodziców uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów. 

8.4. W programie wychowawczym i profilaktycznym ujmuje się zadania 

z zakresu działań antydyskryminacyjnych (status ekonomiczny, 

niepełnosprawność/stan zdrowia, religia, wiek, płeć, kolor skóry) 

realizowane przez uczących na zajęciach edukacyjnych, godzinach 

z wychowawcą w formie pogadanek, wycieczek, projektów.  

Dodatkowo nauczyciele wskazują na podejmowanie innych działań 

antydyskryminacyjnych, np. w zakresie przejawom niewłaściwego 

sympatyzowania klubom sportowym i niestosownego 

wykorzystywania symboli klubowych.  

8.5. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami świadczącymi 

poradnictwo i pomoc uczniom, w tym szczególnie z: Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej.  

8.6. W szkole prowadzi się działania uwzględniające indywidualizację 

procesu nauczania. Badani nauczyciele uważają, że szkoła wpiera 

uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań (55%) i pokonywaniu 

trudności (90%). 

9. REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY . 

9.1. Rozeznać szerzej potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zapoznać 

się z opiniami rodziców w tej sprawie. 

9.2. Przygotować stały podział godzin od początku roku szkolnego, by była 

możliwość szybkiego przygotowania oferty zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów. 
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9.3. Szerzej informować rodziców o ofercie szkoły, przypominać o niej 

w trakcie roku szkolnego, informować rodziców o udziale ich dzieci 

w tych zajęciach. 

9.4. Zachęcać nauczycieli do przeprowadzania zajęć 

antydyskryminacyjnych uwzględniających różne przesłanki, także 

płeć, kolor skóry, wiek. 

9.5. Częściej analizować wyniki ze sprawdzianów w celu dostosowania 

procesu dydaktycznego do możliwości uczenia się uczniów.  

9.6. Na bieżąco (miesięcznie) monitorować absencję uczniów na zajęciach 

i interweniować szybko w sytuacjach tego wymagających. 

9.7. Motywować nauczycieli i wychowawców do organizacji zajęć 

pozalekcyjnych, przygotowujących uczniów do konkursów, olimpiad, 

pracy z uczniem zdolnym. 

9.8. Promować uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

9.9. Rozszerzyć grupę nauczycieli angażujących się w organizację 

przedstawień, imprez i akcji charytatywnych. 

III. WYNIKI ORAZ WNIOSKI Z MONITOROWANIA STOPNIA 

I SPOSOBU WDRAŻANIA REKOMENDACJI Z EWALUACJI 

WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/15 

W OBSZARZE WYMAGANIA 9: RODZICE SĄ 

PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI. 

REKOMENDACJE DLA RODZICÓW 

1. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły: 

1.1. Przeprowadzono ankietę z zapytaniem o tematykę szkoleń dla 

rodziców i warsztatów dla uczniów.  Wybrane przez rodziców 

szkolenia i warsztaty zostały zrealizowane. 

1.2. Rodzice wybrali swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej 

na  stanowisko Dyrektora Szkoły. 

2. Przeprowadzono rozmowę z psychologiem szkolnym i stwierdzono, że 

rodzice są mobilizowani do spotkań ze specjalistami mogącymi pomóc 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

1. Zwracano uwagę na to, by docenić zaangażowanie rodziców np. poprzez 

wręczanie im dyplomów na koniec roku. 
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2. Rodzice zaangażowali się, np. w organizację Dnia KEN, uczestniczyli 

w uroczystościach pożegnania maturzystów. 

3. Wykazano się dbałością o aktualizację strony internetowej szkoły.  Należy 

kontynuować zamieszczanie w dziale „Ogłoszenia” w Librusie informacji 

o sukcesach uczniów. 

4. Odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat: Jak współpracować 

z rodzicami”. 

5. Należy kontynuować opracowanie materiałów na wywiadówki na temat 

ostatnich wydarzeń w szkole. 

6. Rodzice biorą udział w akcjach wolontariatu głównie poprzez 

przygotowywanie ciast i zakup kosmetyków dla wychowanków domu 

dziecka  w ramach akcji: I Ty możesz zostać  św. Mikołajem.  Uczestniczą 

jako widzowie w spektaklach przygotowywanych przez młodzież, a także 

w Wigilii grupy Rezistors i Wolontariatu. 

REKOMENDACJE DLA DYREKCJI: 

1. Zostały zrealizowane postulaty rodziców dotyczące tematyki spotkań 

i szkoleń poprzez organizację warsztatów na temat profilaktyki 

uzależnień: 

2. Wszystkie klasy pierwsze odbyły trzygodzinne warsztaty: Mądrze 

w dorosłość. 

3. Klasy IA, IC, IF, IIA odbyły warsztaty prowadzone przez panią Kwintę: 

Zagrożenia i uzależnienia. 

4. Młodzież brała udział w programie:  Bezpieczeństwo w sieci Enter. 

 

Na podstawie przeprowadzonych 

badań i prac zespołu ds. ewaluacji raport opracowała 

Agnieszka Samborek 


