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I. SKŁAD ZESPOŁU. 

Zespół ds. Ewaluacji Szkoły powołany został zarządzeniem Dyrektora 
Szkoły ZSE1.021.61./12 w składzie: 
Agnieszka Samborek – przewodniczący, 
Bożena Szurlej – Duda, 
Jolanta Lorys, 
Magdalena Woźniak, 
Elżbieta Zabrzeńska, 
Wacław Załucki. 
Nadzór nad pracami zespołu objęła Pani Dyrektor Iwona Łopatka. 

II. PRZEDMIOT EWALUACJI. 

1. Obszar III: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku 
lokalnym. 
1.1. Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 
2. Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. 
1.2. Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego 

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

III. PLAN PRACY ZESPOŁU. 

Na zebraniu Zespołu, w dniu 11 września 2012 roku, ustalono plan 
ewaluacji w obu obszarach, sformułowano cele, wybrano metody 
i narzędzia badawcze oraz źródła informacji o jakości pracy 
w obszarach objętych ewaluacją. W trakcie zebrania sformułowano 
pytania kluczowe i kryteria ewaluacji. Ustalono również terminy 
przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych. 
Osoby odpowiedzialne: 
Przygotowanie propozycji – Agnieszka Samborek 
Akceptacja, zgłaszanie poprawek - Bożena Szurlej – Duda, Jolanta 
Lorys, Magdalena Woźniak, Elżbieta Zabrzeńska, Iwona Łopatka. 
Obróbka w edytorze tekstu – Agnieszka Samborek. 
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IV. PLAN EWALUACJI W OBSZARZE: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB 
PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

1. Charakterystyka. 

1.1. Szkoła lub placówka podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. 
1.2. Szkoła lub placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku. 
1.3. W działaniach szkoły lub placówki są uwzględniane możliwości 

i potrzeby środowiska. 
1.4. Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój 
uczniów. 

2. Cele ewaluacji wewnętrznej w wybranym obszarze. 

2.1. Pozyskanie informacji o formach i efektywności współpracy 
ze środowiskiem lokalnym. 

2.2. Pozyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach środowiska. 
2.3. Uzyskanie informacji o wpływie podejmowanych działań na 

rozwój uczniów. 
2.4. Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do 

pracy w roku szkolnym 2013/2014. 

3. Metody i narzędzia badawcze. 

1.3. Badania ankietowe. 
1.4. Analiza dokumentów. 
1.5. Wywiad skategoryzowany (za pomocą formularza) i swobodny. 

4. Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 

1.6. Uczniowie klas II – IV. 
1.7. Rodzice uczniów klas II – IV. 
1.8. Nauczyciele. 
1.9. Partnerzy (instytucje, stowarzyszenia, organizacje). 

5. Pytania kluczowe. 

1.10. Pozyskanie informacji o formach i efektywności współpracy 
ze środowiskiem lokalnym. 
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1.10.1. Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami 
lokalnymi? (zakres odpowiedzialności) 

1.10.2. Z kim współpracuje szkoła w środowisku lokalnym? 
1.10.3. Jaki jest zakres współpracy z instytucjami? (czasowość, 

częstotliwość, okazjonalność) 
1.10.4. Z jakimi organizacjami działającymi w środowisku 

współpracuje szkoła? 
1.10.5. Jakie inicjatywy podejmują instytucje?  
1.10.6. Czy szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej 

ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach 
i osiągnięciach? 

1.10.7. Jakie informacje na temat pracy szkoły są upowszechniane?  
1.10.8. Czy pojawiają się w tym przekazie informacje o celowości 

i skuteczności podejmowanych przez szkolę działań? 
1.10.9. Czy te informacje docierają do odbiorców? Czy są dla nich 

interesujące? 
1.10.10. Jakie jest zaangażowanie uczniów na rzecz środowiska?  
1.10.11. Jakie jest zaangażowanie nauczycieli na rzecz środowiska? 

1.11. Pozyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach środowiska. 
1.11.1. Jakie są oczekiwania i możliwości środowiska?  
1.11.2. Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom 

ucznia? 
1.11.3. Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom 

środowiska lokalnego? 
1.11.4. W jaki sposób szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości 

środowiska? 
1.11.5. Czy i w jakim zakresie w działaniach szkoły uwzględniane są 

możliwości i potrzeby środowiska? (czy adekwatnie do potrzeb) 
1.11.6. Jak szkoła jest postrzegana w środowisku? (jak szkoła 

przekazuje informacje o swoich działaniach) 
1.11.7. Czy szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie środowiska na 

temat swojej pracy? (czy i w jaki sposób szkoła uzyskuje 
informacje zwrotne o swoich działaniach) 

1.12. Uzyskanie informacji o wpływie podejmowanych działań na 
rozwój uczniów. 

1.12.1. Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów? 
1.12.2. Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów? 
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1.12.3. Czy i w jakim stopniu współpraca szkoły z instytucjami 
i organizacjami działającymi w środowisku wpływa 
korzystnie na rozwój edukacyjno-wychowawczy uczniów? 
(czy się czegoś nauczyli, kształtowanie postaw) 

1.12.4. Czy i w jaki sposób szkoła promuje w środowisku potrzebę 
uczenia się? 

6. Kryteria ewaluacji. 

1.13. Zgodność z aktami prawnymi. 
1.14. Dostępność. 
1.15. Różnorodność inicjatyw. 
1.16. Atrakcyjność. 
1.17. Efektywność współpracy. 
1.18. Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska. 
1.19. Zakres działań. 
1.20. Celowość działań. 

V. PLAN EWALUACJI W OBSZARZE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI 
EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 

1. Charakterystyka. 

1.1. Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy 
szkoły. 

1.2. Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne 
metody analizy wyników. 

1.3. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników egzaminów. 
1.4. Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników egzaminów 

przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 

2. Cele ewaluacji. 

2.1. Zebranie informacji: czy i w jaki sposób w szkole analizuje się 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 

2.2. Zebranie informacji: czy i w jaki sposób wdraża się wnioski z tych 
analiz. 

2.3. Ustalenie: co moglibyśmy zrobić aby proces analizy wyników był 
lepszy, które obszary analizy powinniśmy udoskonalić. 
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2.4.  Ustalenie: jakie umiejętności uczniów należy doskonalić. 
2.5. Zebranie informacji: w jakim stopniu wdrożone zostały wnioski 

i rekomendacje po ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 
2011/2012. 

2.6. Zebranie informacji: w jakim stopniu wdrożone wnioski 
i rekomendacje przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 

2.7. Sformułowanie wniosków z ewaluacji i ustalenie rekomendacji do 
pracy w roku szkolnym 2013/2014. 

3. Metody i narzędzia badawcze. 

3.1.  Badania ankietowe. 
3.2.  Analiza dokumentów. 
3.3.  Wywiad skategoryzowany (za pomocą formularza) i swobodny. 

4. Źródła informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 

4.1. Uczniowie klas maturalnych. 
4.2. Rodzice uczniów klas maturalnych. 
4.3. Nauczyciele. 

5. Pytania kluczowe. 

5.1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 
5.1.1. Czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych? 
5.1.2. W jaki sposób są analizowane wyniki egzaminu maturalnego 

i egzaminów zawodowych? 
5.1.3. Jakie działania są podejmowane dla zanalizowania wyników 

egzaminów zewnętrznych? 
5.1.4. Czy i w jaki sposób opracowuje się i wykorzystuje wyniki 

egzaminów próbnych? 
5.1.5. Czy analiza egzaminów jest pracą zespołową nauczycieli? 
5.1.6. Czy są nauczyciele, którzy nie uczestniczą w analizowaniu 

wyników egzaminów zewnętrznych, jeśli tak, to dlaczego? 
5.1.7. Czy analiza wyników przeprowadzana przez nauczycieli 

zawiera wnioski? 
5.1.8. Czy wszyscy nauczyciele są włączani w budowanie wniosków 

po egzaminach zewnętrznych? 
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5.1.9. Czy prowadzone analizy egzaminów zewnętrznych odnoszą 
się do wyników uzyskanych w latach poprzednich? 

5.1.10. Które obszary analizy wyników egzaminów zewnętrznych 
należałoby udoskonalić? 

5.1.11. Jakie umiejętności z poszczególnych przedmiotów należy 
doskonalić? 

5.2. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych. 

5.2.1. Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy wyniki egzaminów 
zewnętrznych? 

5.2.2. W jaki sposób wdraża się wnioski z tych analiz? 
5.2.3. W jaki sposób szczegółowe opracowania wyników 

i wynikające z nich wnioski przekazywane są nauczycielom 
konkretnych przedmiotów? 

5.2.4. W jaki sposób wdrażane są w szkole rekomendacje wynikające 
z wniosków z przeprowadzonej analizy wyników egzaminów? 

5.2.5. W jakiej formie i jak często wnioski z tych analiz 
przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej? 

5.2.6. W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do 
wzrostu efektów kształcenia? 

5.3. Prognoza wyników egzaminów zewnętrznych. 
5.3.1. Czy w szkole prognozuje się wyniki egzaminów 

zewnętrznych? 
5.3.2. Czy prognozowane wyniki przekazuje się uczniom 

i rodzicom? 
5.3.3. W jakim stopniu wyniki egzaminów próbnych pozwalają na 

trafną prognozę wyników egzaminów zewnętrznych? 

6. Kryteria ewaluacji. 

6.1.1. Użyteczność prowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych 
dla poprawy jakości pracy szkoły. 

6.1.2. Adekwatność prowadzonych analiz do potrzeb szkoły. 
6.1.3. Spójność analiz w obrębie Zespołów Przedmiotowych oraz 

pomiędzy Zespołami. 
6.1.4. Skuteczność prac Zespołów Przedmiotowych oraz Zespołu ds. 

Ewaluacji. 
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VI. GROMADZENIE DANYCH. 

W planie pracy zespołu w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły lub 
placówki w środowisku lokalnym (Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane 
są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju) zaplanowano 
wykorzystanie następujących metod i narzędzi badawczych: 
• badania ankietowe, 
• analiza dokumentów, 
• wywiad skategoryzowany (za pomocą formularza) i swobodny. 
 
Źródła informacji o jakości pracy w tym obszarze: 
• uczniowie klas IIA, IC, ID, IIE, 
• rodzice uczniów, 
• przedstawiciele partnerów szkoły: Dom Dziecka, Dom Pomocy 
Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Terenowa Stacja 
w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa, 
• przedstawiciele Rady Rodziców, 
• przedstawiciele organizacji młodzieżowych działających na 
terenie naszej placówki: Samorząd Uczniowski, Młodzieżowa Rada 
Internatu, Opornik, Rezistors, Wolontariat. 
• nauczyciele. 
Osoby odpowiedzialne: 
Kwestionariusz ankiety dla Rady Rodziców – Bożena Szurlej – Duda, 
Agnieszka Samborek, Jolanta Lorys, Magdalena Woźniak, 
Kwestionariusz ankiety dla Rodziców – Agnieszka Samborek, 
Kwestionariusz wywiadu dla Partnerów Szkoły – Bożena Szurlej – 
Duda, Agnieszka Samborek, 
Kwestionariusz wywiadu dla przedstawicieli organizacji 
młodzieżowych – Agnieszka Samborek, 
Akceptacja, zgłaszanie poprawek – wszyscy członkowie zespołu. 
Obróbka w edytorze tekstu – Agnieszka Samborek. 
 
W planie pracy zespołu w obszarze I: Efekty działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
(Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego 
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) zaplanowano 
wykorzystanie następujących metod i narzędzi badawczych: 
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• badania ankietowe, 
• analiza dokumentów, 
• wywiad skategoryzowany (za pomocą formularza) i swobodny. 
 
Źródła informacji o jakości pracy w tym obszarze: 
• uczniowie klas maturalnych, 
• rodzice uczniów klas maturalnych, 
• wicedyrektorzy, 
• nauczyciele. 
Osoby odpowiedzialne: 
Kwestionariusze ankiety dla rodziców klas maturalnych, uczniów klas 
maturalnych – wykorzystano opracowania ubiegłoroczne. 

VII. ANALIZA DANYCH – PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW 

W trakcie pracy zespołu w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły lub 
placówki w środowisku lokalnym (Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane 
są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju) dokonano analizy 
informacji pochodzących z różnych źródeł pod kątem dostępności, 
różnorodności inicjatyw, atrakcyjności, efektywności współpracy, 
zgodności z potrzebami uczniów i środowiska, zakresu działania, 
celowości podejmowanych działań. 
Osoby odpowiedzialne: 
Analiza ankiety skierowanej do uczniów klas IIA, IC, ID, IIE, wnioski, 
rekomendacje – Jolanta Lorys, 
Analiza ankiety skierowanej do rodziców, wnioski, rekomendacje – 
Elżbieta Zabrzeńska, 
Analiza wywiadu skierowanego do Rady Rodziców, wnioski, 
rekomendacje – Agnieszka Samborek, 
Analiza wywiadu skierowanego do przedstawicieli organizacji 
młodzieżowych, wnioski, rekomendacje – Agnieszka Samborek  
Analiza wywiadu skierowanego do przedstawicieli przedstawiciele 
partnerów szkoły: Dom Pomocy Społecznej, Terenowa Stacja 
w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa – Agnieszka 
Samborek 
Analiza dokumentacji szkolnej – Iwona Łopatka, Agnieszka Samborek.  
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W trakcie pracy zespołu w obszarze I: Efekty działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
(Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego 
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) dokonano 
analizy wyników egzaminów maturalnych i zawodowych 
przedstawionych przez poszczególne zespoły przedmiotowe pod kątem 
weryfikacji stopnia uwzględnienia rekomendacji opracowanych przez 
Zespół po ubiegłorocznej analizie oraz zebrania informacji 
pozwalających się odnieść do charakterystyk tego obszaru na poziomie 
B. Uwzględniono również analizy przygotowane przez Pana Dyrektora 
Andrzeja Matyję. 
Osoby odpowiedzialne: 
Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych: 
• przedmioty zawodowe – Jolanta Lorys 
• język polski i języki obce – Magdalena Woźniak 
• przedmioty matematyczno – przyrodnicze – Agnieszka Samborek. 
Analiza ankiety skierowanej do uczniów klas maturalnych, wnioski, 
rekomendacje – Magdalena Woźniak 
Analiza ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas maturalnych, 
wnioski, rekomendacje – Agnieszka Samborek 

VIII. WYNIKI EWALUACJI W OBSZARZE: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY 
LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród 
uczniów. 

Ankieta została przeprowadzona w czterech klasach. Były to klasy 
technikum: IIA, IC, ID, IIE. Na pytania odpowiedziało w sumie 76 
uczniów. 
Uczniowie odpowiedzieli na pytania: 

1.Czy nasz szkoła 
wystarczająco 

promuje się 
w środowisku? 

TAK ZBYT MAŁO NIE 
 NIE 

WIEM 
Ilość 

ankiet klasa 
6 3 5 2 16 2A 

10 6 3 11 30 1C 
1 3 6 6 16 1D 
2 6 0 6 14 2E 

19 18 14 25 76 Suma 
Co stanowi % 
odpowiedzi 

25,00
% 24% 18% 33% 
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Odpowiedzi rozłożyły się prawie równomiernie co oznacza, że trudno 
jest ocenić czy podejmowane działania są wystarczające. Przeważała 
opinia „nie wiem”. 

2. Czy nasz szkoła 
uczestniczy 

w imprezach, akcjach 
na rzecz innych? 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 
Ilość 

ankiet klasa 

15 1 0 16 2A 
24 1 5 30 1C 
6 1 9 16 1D 

14 0 0 14 2E 

59 3 14 76 
Sum

a 
Co stanowi % 
odpowiedzi 78% 4% 18% 

Zdecydowana większość uczniów - 78% zauważa działania szkoły i na 
rzecz środowiska.  

3. Czy ty uczestniczyłeś 
w imprezach, akcjach 

na rzecz innych 
organizowanych przez 

szkołę (przez 
instytucje 

we współpracy ze 
skołą)? 

TAK NIE Ilość ankiet klasa 
8 8 16 2A 
4 26 30 1C 
2 14 16 1D 
4 10 14 2E 

18 58 76 Suma 
Co stanowi % 
odpowiedzi 24% 76% 

Większość uczniów, chociaż wie o działaniach szkoły nie uczestniczy 
w nich. Taką postawę przyjęło 76% badanych. 

4. Jeśli odpowiedziałeś „tak” wymień te w których uczestniczyłeś. 

Większość ankietowanych wymienia akcje organizowane przez 
Szkolny Wolontariat. Wymieniane były imprezy dla DPS oraz dla Domu 
Dziecka, zbiórki prezentów, ubrań. Najwięcej osób angażowało się 
w organizację akcji krwiodawstwa. Ta akcja była oceniana 
zdecydowanie pozytywnie nawet wśród uczniów podchodzących 
negatywnie do akcji charytatywnych. Wymieniany był również Festyn 
Sportowy, „Sprzątanie Świata” konkurs wiedzy o HIV.  
Wymieniono również możliwość wystawiania przedstawień oraz 
oglądania ich. 
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5. Czy chciałbyś 
uczestniczyć w jakiejś 

z form współpracy 
ze środowiskiem? 

TAK NIE Ilość ankiet klasa 
4 12 16 2A 
4 26 30 1C 
3 13 16 1D 
4 10 14 2E 

15 61 76 Suma 
Co stanowi % odpowiedzi 20% 80% 

Zdecydowana większość uczniów - 80% nie chce angażować się 
w jakąkolwiek działalność na rzecz środowiska.  

W tym świetle bardzo cieszy fakt, że akcje podejmowane przez szkołę 
są tak szeroko dostrzegane. 

6. Jeśli odpowiedziałeś „tak, to wymień te w których chciałbyś uczestniczyć.  

Pojawiały się odpowiedzi:  

• krwiodawstwo – jak osiągnę odpowiedni wiek,  

• wszystkie akcje charytatywne w miarę wolnego czasu 

• jest już bardzo szeroki wybór imprez  

• WOŚP 

• mundial, Euro 2016 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi 

• Koncerty , bo na koncerty każdy chętnie chodzi. 

Pojawiły się propozycje działań które są atrakcyjne dla młodych, choć 
niekoniecznie odpowiadają potrzebom środowiska. ( Euro, koncerty)  

7. Co skłoniło lub skłoniło by Cię do uczestnictwa w tych akcjach. W jakich 
akcjach chętnie wziąłbyś udział. 

Pojawiły się odpowiedzi: 

• Pojawienie się możliwości pomagania skłoniło mnie do wzięcia 
udziału w akcjach charytatywnych. 

• Chęć pomagania innym. 

• Zainteresowanie tematem 

• Możliwość poznania innych osób 

• Możliwość robienia czegoś nowego 

• Jest to propozycja spędzenia wolnego czasu 

Te odpowiedzi przeważały wśród osób angażujących się w działalność. 
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Osoby nie angażujące się udzielały odpowiedzi typu: 

• Nic mnie nie skłoni do angażowania się 

• Skłoniło by mnie do udziału w akcjach i imprezach 
o Zwolnienie z zajęć lekcyjnych 
o Pozytywne oceny z przedmiotów 
o Atrakcyjne nagrody 
o Nie mam nic do powiedzenia 

Wnioskiem podsumowującym może być jedna wypowiedź „zbiórki są 
nudne, a na koncerty chodzą wszyscy” . 

Musimy szukać dróg zwiększających atrakcyjność naszych działań. 

2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród 
rodziców. 

Badaniem objęto 104 rodziców uczniów klas III i VI wszystkich typów 
szkół w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.  

2.1 ZESTAWIENIE WYNIKÓW I PYTAŃ O CHARAKTERZE 
ILOŚCIOWYM WRAZ Z ICH INTERPRETACJĄ. 

Pytanie 1.  Proszę zaznaczyć z jakimi instytucjami, organizacjami współpracuje szkoła? 
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INTERPRETACJA: 

Rodzice, w zdecydowanej większości, wskazują instytucje związane 
z działaniem szkolnego wolontariatu (Dom Dziecka i Dom Pomocy 
Społecznej – odpowiednio 86 i 80 odpowiedzi). Duża grupa rodziców 
dostrzega również współpracę szkoły z Poradniami Psychologiczno- 
Pedagogicznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (48 i 35 
odpowiedzi). Stosunkowo niewiele osób wie o współpracy z Domami 
i Centrami Kultury miasta Krakowa. 

Pytanie 3. Jakie jest, według Pana/Pani, zaangażowanie szkoły w podejmowanie współpracy 
ze środowiskiem? 

 

INTERPRETACJA:  

Respondenci oceniają zaangażowanie szkoły we współpracę 
ze środowiskiem jako bardzo duże, duże i zadowalające (w sumie 91 
odpowiedzi na 104 ankiety), 11 rodziców nie wie jakie jest 
zaangażowanie szkoły w tą współpracę. 

Pytanie 4. Czy współpraca z instytucjami i organizacjami jest wystarczająca? 
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INTERPRETACJA: 

Współpraca  z instytucjami i organizacjami według rodziców jest 
zdecydowanie wystarczająca i wystarczająca ( 98 odpowiedzi na 104 
uczestników badania). 

Pytanie 5. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pana/Pani atrakcyjne? 

 

INTERPRETACJA: 

Według większości rodziców atrakcyjne są akcje charytatywne, festyn 
sportowy i wycieczki. Dla około 1/3 , ¼  respondentów atrakcyjne są 
też konkursy, dzień otwarty szkoły oraz wystawy i akademie. 

Pytanie 7. Czy bierze Pan/Pani udział w imprezach szkolnych? 

 

INTERPRETACJA: 

Tylko 13 rodziców ( na 104 wypełniających ankietę) deklaruje udział 
w imprezach szkolnych, 32 bierze udział w imprezach czasami, 
a ponad połowa ( 57osób) nie bierze udziału w ogóle. 
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Pytanie 8. Czy Pana/Pani zdaniem takie imprezy mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka? 

 

INTERPRETACJA: 

Niemal wszyscy rodzice ( 99 osób na 104) uważają, że imprezy 
organizowane przez szkołę maja wpływ na rozwój kulturalny dziecka. 

Pytanie 9. Czy imprezy organizowane w szkole wpływają na wybór szkoły? 

 

INTERPRETACJA: 

Zdecydowana większość respondentów uważa także, że imprezy 
organizowane w szkole wpływają na wybór szkoły. Przeciwnego 
zdania jest 29 osób. 

Pytanie 10. W jakich imprezach szkolnych bierze udział Pana/Pani dziecko? 
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INTERPRETACJA: 

Rodzice są zorientowani w jakich imprezach bierze udział ich dziecko. 
Przeważająca większość uczestniczy w wyjściach do kina, muzeum, 
wyjazdach na wycieczki i festynie sportowym. Około 1/3 
respondentów wskazuje na zaangażowanie dziecka w działalność 
wolontariatu, a około ¼  wskazuje na zaangażowanie dzieci podczas 
akademii i konkursów. 

Pytanie 11. Czy Państwa zdaniem nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na współpracy 
z lokalnym środowiskiem? 

 

INTERPRETACJA: 

Rodzice są przekonani, że nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na 
współpracy z lokalnym środowiskiem.  

Pytanie 12. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku 
lokalnym? 

 
INTERPRETACJA: 

Ponad połowa respondentów uważa, że szkoła jest wystarczająco 
promowana w środowisku lokalnym ale 31 osób nie ma zdania na ten 
temat. Dziewięciu rodziców uważa, że promocja nie jest wystarczająca. 
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Pytanie 14. Co dla Pana/Pani jest źródłem informacji o działalności szkoły? 

 

INTERPRETACJA: 

Dla przeważającej większości rodziców źródłem informacji o szkole jest samo 
dziecko, zebrania z wychowawcą oraz strona internetowa szkoły. Około ¼ 
rodziców korzysta też z informacji zawartych w gazetce szkolnej. Stosunkowo 
niewielu z nich korzysta z indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz tablic 
informacyjnych w szkole. 

2.2 ZESTAWIENIE WYNIKÓW I PYTAŃ O CHARAKTERZE 
JAKOŚCIOWYM WRAZ Z ICH INTERPRETACJĄ. 

UWAGA OGÓLNA:  
Uzyskaliśmy mało odpowiedzi na pytania o charakterze jakościowym, zatem 
wnioski nie będą reprezentatywne dla badanej grupy. Wypowiedzi mogą 
jednak posłużyć jako wskazówki i inspiracja dla dalszego rozwoju szkoły. 

Pytanie 2. Proszę wymienić, jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? 

akcje krwiodawstwa 41 
pomoc wolontariatu dla domu dziecka, dzień dziecka 24 
pomoc dla seniorów, DPS 18 
mikołajki 6 
festyn, dzień sportu 6 
wolontariat, akcje charytatywne 4 
pomoc dla dzieci leczonych onkologicznie 1 
wyprawki szkolne 1 
zabawy okolicznościowe 1 
spektakl teatralny z udziałem uczniów 1 
pomoc w nauce 1 
pomoc dla zwierząt 1 
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INTERPRETACJA: 

Rodzice wymieniają prawie wyłącznie akcje związane z działaniem 
wolontariatu w naszej szkole. Wyjątek stanowi festyn sportowy. 

Pytanie 6. Jakie imprezy powinno się zorganizować w przyszłości? 

 

 

 

 

INTERPRETACJA: 

Osoby badane jako pożądane wymieniają akcje charytatywne, wystawy, 
konkursy, wycieczki, zajęcia sportowe edukację ekonomiczną, zwracając 
uwagę na wspólne imprezy rodziców i uczniów. 

Pytanie 13. Jakie działania mogą być podjęte, aby lepiej promować szkołę w środowisku? 

 

 

 

 

 

wystawy, konkursy 1 
więcej wspólnych imprez uczniowie-rodzice 1 
kontynuacja aktywności społecznej, akcje charytatywne 2 

edukacja ekonomiczna 1 

sportowe 1 

wycieczki 1 

ilość imprez jest wystarczająca 1 

telewizja, krakowska telewizja 5 
gazeta lokalna 3 

więcej informacji w szkołach, w dzielnicy 2 

szkoła dla rodziców - spotkania z psychologiem lub pedagogiem szkolnym 1 

edukacja ekonomiczna 1 

informacja w MPK 1 
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INTERPRETACJA: 

Respondenci wskazują na możliwość wykorzystania mediów (telewizja 
lokalna, gazeta) w promocji szkoły, a także na współpracę z innymi 
szkołami i dzielnicą w tym względzie. 

2.3 WNIOSKI I REKOMENDACJE: 

2.3.1 Rodzice są dobrze zorientowani z jakimi instytucjami 
współpracuje szkoła, dobrze wypromowana jest działalność 
szkolnego wolontariatu i poszczególne jego akcje. Respondenci 
posiadają też informacje o współpracy z Poradniami 
Psychologiczno-Pedagogicznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Więcej informacji należałoby przekazać 
o współpracy z Dzielnicą, Domami Kultury innymi szkołami na 
terenie Krakowa oraz Policją i Strażą Miejską. 

2.3.2 Zaangażowanie szkoły we współpracę ze środowiskiem jest 
postrzegane, przez przeważającą większość rodziców, jako 
duże i bardzo duże, niemal wszyscy z nich uważają również, że 
nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na tej współpracy. 
Według respondentów współpraca z instytucjami 
i organizacjami jest zdecydowanie wystarczająca 
i wystarczająca ( 98 odpowiedzi na 104 uczestników badania). 

2.3.3 Niemal wszyscy rodzice ( 99 osób na 104) uważają, że imprezy 
organizowane przez szkołę maja wpływ na rozwój kulturalny 
dziecka. Zdecydowana większość respondentów (69 osób) 
uważa także, że imprezy organizowane w szkole wpływają na 
wybór szkoły. Przeciwnego zdania jest 29 osób. 

2.3.4 Rodzice są zorientowani w jakich imprezach bierze udział ich 
dziecko. Przeważająca większość uczestniczy w wyjściach do 
kina, muzeum, wyjazdach na wycieczki i festynie sportowym.  

2.3.5 Według większości rodziców atrakcyjne są akcje charytatywne, 
festyn sportowy i wycieczki. Dla około 1/3 , ¼  respondentów 
atrakcyjne są też konkursy, dzień otwarty szkoły oraz wystawy 
i akademie. 

2.3.6 Niestety, tylko 13 rodziców deklaruje udział w imprezach 
szkolnych, 32 bierze udział w imprezach czasami, a ponad 
połowa (57osób) nie bierze udziału w ogóle. Należy przemyśleć 
w jaki sposób zaangażować rodziców w życie szkoły. 
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W pytaniach otwartych pojawia się też postulat, aby było więcej 
wspólnych imprez uczniowie-rodzice 

2.3.7 Ponad połowa respondentów uważa, że szkoła jest 
wystarczająco promowana w środowisku lokalnym ale 31 osób 
nie ma zdania na ten temat. Dziewięciu rodziców uważa, że 
promocja nie jest wystarczająca. Warto zastanowić się, czy nie 
udałoby się w jeszcze większym stopniu wykorzystać mediów 
lokalnych do promocji szkoły. W odpowiedziach na pytania 
otwarte pojawiły się takie propozycje. 

2.3.8 Dla przeważającej większości rodziców źródłem informacji 
o szkole jest samo dziecko, zebrania z wychowawcą oraz strona 
internetowa szkoły. Około ¼ rodziców korzysta też z informacji 
zawartych w gazetce szkolnej. Stosunkowo niewielu z nich 
korzysta z indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz tablic 
informacyjnych w szkole. Należy zachęcić ich do czerpania 
informacji również z tych źródeł. 

3. Analiza wywiadów wśród przedstawicieli szkolnych organizacji 
młodzieżowych. 

Wywiad przeprowadzono z uczniami z Samorządu Uczniowskiego, 
z Rady Internatu, przedstawicielami szkolnego wolontariatu, grupy 
teatralnej REZISTORS oraz redakcji gazetki szkolnej „Opornik”. 

PYTANIE 1 
Czy wiesz, z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień 
wszystkie Ci znane, zwłaszcza te, z jakimi współpracowaliście? 

Instytucje, organizacje, z którymi szkoła współpracuje: 

• Dom Kultury Podgórze 

• Krakowska Drużyna Wędrownicza „Cienie Wierchów” 

• Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 

• Uczelnie krakowskie 

• Krakowska Akademia Samorządności 

• Dom Dziecka 

• MPO 

• Policja 

• Rada Dzielnicy XI 
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• Park Wodny w Krakowie 

• Satel 

• Szpital Dziecięcy w Prokocimiu 

• Dom Samotnej Matki 

• Fundacja Jana Meli „Poza horyzontem” 

• Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa 

• Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

• Wolontariat misyjny 

PYTANIE 2 
Czy uważasz, że współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest 
potrzebna i wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia?  

Uczniowie swoje odpowiedzi o potrzebie współpracy ze środowiskiem 
lokalnym motywowali następująco: 

• Uczy współpracy 

• Uczniowie zdobywają nowe doświadczenie w życiu społecznym 

• Jest to dobra reklama szkoły 

• Poznanie nowych sytuacji, miejsc i ludzi 

• Następuje wymiana doświadczeń 

• Poznanie nowych ludzi 

• Rozwój ucznia 

• Uczy jak pomagać innym 

• Uczy samodzielności 

• Uczy bycia razem 

• Wpływa na rozwój kulturalny i muzyczny uczniów 

• Uczy troski o innych ludzi, świat, przyrodę 

• Motywuje do działania 

• Uczniowie uczą się organizacji 

• Uczy prezentacji siebie, swoich dobrych stron i talentów 

• Ułatwi poruszanie się w sprawach formalnych i administracyjnych 
w dorosłym życiu 

• Zwiększy możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy 

• Rozwija naszą szkołę i daje nowe możliwości uczniowi 

• Zwiększa bezpieczeństwo 

• Wspiera potrzebujących 
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PYTANIE 3 
Jakie korzyści według Ciebie przynosi uczestnictwo w takich akcjach? 

Uczniowie odpowiadali: 
DLA SZKOŁY: 

• Promocja, reklama szkoły  

• Pokazanie dobrych stron szkoły  

• Zyskuje rozgłos  

• Prezentuje uczniów i ich możliwości 

• Poszerza ofertę szkoły 

• Zwiększenie atrakcyjności szkoły 

• Zwiększenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli 

• Przyciągnięcie większej ilości uczniów 
DLA UCZNIA: 

• Lepsza ocena z zachowania 

• Możliwość zaprezentowania się  

• Rozwój swoich możliwości  

• Radość z niesienia bezinteresownej pomocy innym  

• Poznanie „nowego”, nowe doświadczenie  

• Rozwój intelektualny 

• Rozwój troski o drugiego człowieka i chęci udziału w życiu 
społecznym.  

• Dobra zabawa 

• Możliwość odkrycia talentów ucznia 

• Poszerzenie horyzontów, 

• Uczucie bycia potrzebnym 

• Pewność siebie 

• Rozgłos  

• Przygoda 

• Nagrody 

• Integracja 
Wywiad ten pozwolił zauważyć, iż uczniowie są pozytywnie 
nastawieni do współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym 
i instytucjami działającymi na różnych płaszczyznach. Młodzież widzi, 
jakie korzyści daje taka współpraca oraz wskazuje na jej wartość dla 
rozwoju ucznia, ale także i szkoły. 
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4. Analiza wyników ankiety - Rada Rodziców 

Liczba ankiet: 10 

1. Z jakich form współpracy oferowanych przez Szkołę korzystacie Państwo: 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

zebrania rodzicielskie 10 

dni otwarte szkoły 6 

pedagogizacja rodziców 3 

przekazywanie przez wychowawcę i nauczycieli 

bieżących informacji na temat postępów dziecka 

w szkole 

9 

informowanie o ofercie dydaktycznej szkoły (koła 

zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zajęcia 

wyrównawcze, itp.) 

8 

przedstawianie rodzicom sposobów wsparcia 

uczniów w nauce  

6 

współpraca ze społecznością lokalną 2 

wolontariat na rzecz potrzebujących 2 

2. Czy proponowane formy działań były dla Państwa interesujące? 

Rodzaj 

odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedzi 

tak   10 

nie 0 

3. Które akcje proponowane przez ZSE uważacie Państwo za najbardziej potrzebne? 

Rodzaj  

odpowiedzi 

Liczba 

odpowiedzi 

akademie 5 

wycieczki  9 

dzień otwarty 7 

festyn sportowy 9 

wystawy 8 

konkursy 6 

akcje charytatywne 9 

4. Jakie nowe formy współpracy byłyby dla Państwa interesujące? 

• Wyjazdy integracyjne. 

• Lepszy kontakt przez Librusa w sprawach życia szkoły. 
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5. Jakie imprezy/ formy współpracy/ przedsięwzięcia powinno się organizować 

w przyszłości w naszej szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym? 

• Sprzątanie okolic przy siatce. 

• Happeningi zdrowotne (może w połączeniu z festynem sportowym). 

• Zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

• Może raz w roku zorganizować spotkanie z wszystkimi Rodzicami i przypomnieć 

im po co ich dzieci chodzą do szkoły (jakie są cele, zadania, prawa i obowiązki 

uczniów). 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi – może politycy, aktorzy. 

• Spotkania z wyższymi uczelniami aby zainteresować uczniów wyborem 

w przyszłości odpowiednich studiów. 

6. Które z przedsięwzięć organizowanych przez Szkołę na rzecz środowiska lokalnego 

są rzadko wykorzystywane i należałoby je rozpropagować? 

• Zbieranie śmieci. Czyszczenie Krakowa. 

• Krwiodawstwo, festyn sportowy. 

• Wolontariat. 

• Festyny szkolne. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że liczba akcji charytatywnych 
i kulturalno-oświatowych jest wystarczająca, należy zwiększyć ofertę 
wspomagającą kształcenie zawodowe i wspomagającą rozwój uczniów 
zdolnych. W miarę możliwości należy zastanowić się nad ofertą dla 
Rodziców.  

5. Analiza wywiadów wśród wybranych partnerów szkoły. 

Wywiady przeprowadzone wśród wybranych partnerów szkoły miały 
na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania naszej szkoły 
w środowisku lokalnym. Wywiady zostały przeprowadzone wśród 
przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Terenowej Stacji w Krakowie 
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa. 
Wywiad zawierał pięć pytań, wśród których znajdowały się zarówno 
pytania zamknięte jak również otwarte. Za najbardziej potrzebne formy 
współpracy uznane zostało propagowanie honorowego oddawania 
krwi, dobra współpraca z partnerami społecznymi, spotkania 
okolicznościowe w DPS, imprezy organizowane na terenie szkoły, 
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okolicznościowe akcje, konsultacje indywidualne psychologa szkolnego 
i nauczycieli w sprawie uczniów, ich potrzeb, wsparcie merytoryczne. 
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że spośród wielu sposobów, 
instytucje głównie współpracują z naszą szkołą poprzez 
współorganizowanie imprez oświatowych, kulturalnych, 
i profilaktycznych oraz poprzez wspólne podejmowanie działań na 
rzecz dziecka i rodziny.  
Spośród innych sposobów współpracy z naszą szkołą przedstawiciele 
instytucji, z którymi przeprowadzono wywiady wybierali również: 
konsultacje polegające na wymianie informacji dotyczących uczniów 
i ich rodziców, diagnozowanie ucznia lub jego rodziny, warsztaty dla 
uczniów, spotkania edukacyjne dla uczniów, podejmowanie wczesnych 
interwencji w związku z zachowaniem ucznia lub nieprawidłowym 
funkcjonowaniem dziecka i jego rodziny.  
Odpowiedź na pytania czy współpraca instytucji z naszą szkołą jest 
celowa i potrzebna z punktu widzenia ankietowanych we wszystkich 
przypadkach była twierdząca. Celowość i potrzeba współpracy z naszą 
szkołą wynika ze specyfiki działania poszczególnych instytucji. 
Współpraca opiera się na pozyskiwaniu wolontariuszy, kształtowaniu 
postaw humanitarnych wśród naszej młodzieży, czy wspieraniu 
szerokiej oferty edukacyjnej i programowej poprzez przygotowanie 
przez nauczycieli i uczniów przedstawień teatralnych, zajęć sportowych 
dla dzieci i pensjonariuszy DPS.  
Pojawiły się propozycje nowych form współpracy: szkolenia rady 
pedagogicznej, wparcie indywidualne dla nauczycieli w formie 
superwizji, grup wsparcia; prelekcje z zakresu krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa połączone ze zwiedzaniem stacji krwiodawstwa. 
Wszyscy uznali za zdecydowanie wystarczające informacje na temat 
osiągnięć naszej szkoły i bardzo dobrze ocenili współpracę z naszą 
szkołą.  
Można więc stwierdzić, że w działaniach szkoły są uwzględniane 
możliwości i potrzeby środowiska. 
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6. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem 
korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy 
ze środowiskiem lokalnym. 

PODZIAŁ 
INSTYTUCJI 
ZE WZGL ĘDU 
NA ICH 
CHARAKTER 
I FUNKCJE 
JAKIE 
SPEŁNIAJĄ 
W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM.  

 

NAZWA INSTYTUCJI, 
Z KTÓRĄ 

WSPÓŁPRACUJE 
SZKOŁA 

FORMA 
WSPÓŁPRACY 

 

KORZY ŚCI 
DLA 

SZKOŁY 

KORZY ŚCI 
DLA 

INSTYTUCJI 

C
H

A
R

Y
T

A
T

Y
W

N
E

 

Szpital dziecięcy 
w Krakowie,  
Dom Dziecka,  
Dom Samotnej Matki,  
DPS,  
schronisko dla 
bezdomnych 
zwierząt,  
Fundacja Jana Meli 
„Poza Horyzont”, 
Terenowa Stacja 
w Krakowie 
Wojskowego 
Centrum 
Krwiodawstwa 
 

• zbiórka pieniędzy, 
kwestowanie,  

• zbiórka pokarmu 
i akcesoriów dla 
zwierząt, 

• zbiórka maskotek, 
nakrętek,  

• przygotowanie 
i prezentacja 
okolicznościowych 
występów młodzieży, 

• szkolenia 
wolontariatu 
 

• współpraca 
logistyczna, 
promocja szkoły 

• kreowanie wśród 
młodzieży postaw 
prospołecznych  

• zaangażowanie 
uczniów w akcje 
charytatywne, 

• obniżenie kosztów 
wywozu śmieci 
z internatu 

• propagowanie 
bezinteresownej 
pomocy innym 
ludziom oraz 
zwierzętom 

• uwrażliwienie na los 
potrzebujących 

• występy młodzieży 

• pozyskiwanie 
funduszy na 
wielorakie cele  

• pozyskiwanie 
różnego rodzaju 
akcesoriów dla 
potrzeb instytucji  

• uatrakcyjnianie 
imprez oraz 
pobytu 
pensjonariuszy 
poprzez występy 
młodzieży 

• pozyskiwanie 
nowych 
wolontariuszy 

K
U

LT
U

R
A

LN
O

-O
ŚW

IA
T

O
W

E
 

MCK,  
kina,  
muzea, 
teatry,  
biblioteki,  
wyższe uczelnie, 
filharmonia,  
 

• wycieczki i wyjścia- 
konkursy 

• współorganizacja 
imprez i konkursów 

• szkolenia wykłady 
i warsztaty, 

• pokazy, 
• lekcje muzealne, 

• promocja szkoły, 
• realizacja założeń 

i zadań programu 
wychowawczego 
szkoły, 

• realizacja ścieżek 
edukacyjnych takich 
jak: regionalna, 
czytelnicza, 
filozoficzna, 
multimedialna, 
ekologiczna, 
prozdrowotna, 

• kreowanie wśród 
młodzieży postaw 
patriotycznych 
i obywatelskich, 

• rozwijanie ogólnych 
i kierunkowych 
zainteresowań 
młodzieży  

• promocja 
instytucji 

• korzyści 
finansowe 

• umożliwienie 
instytucjom 
realizowanie ich 
zadań 
i projektów, 
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Urząd Miasta 
Krakowa, 
Banki  
Rada Dzielnicy XI, 
Gimnazja, 
Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 
Parafia 
Zmartwychwstańców, 
ośrodki doskonalenia 
nauczycieli, 
firmy branżowe 
(SATEL, Cisco) 
 

• współorganizowanie 
festynów i imprez  

• prezentacje i oprawa 
artystyczna imprez 

• Dni Otwarte 
• Festyn Sportowy 
• KSW  
• warsztaty, 

konferencje, 
• konkursy 
• dyskoteki, Andrzejki 
• zabawy terenowe 

oraz sportowe 
olimpiady, 

• wymiana informacji 
i wydawanie decyzji  

• promocja szkoły, 
• rozwijanie 

zainteresowań 
i talentów 
młodzieży, 

• zagospodarowanie 
czasu wolnego 
uczniów oraz 
umożliwienie 
uczestnictwa w 
różnych formach 
aktywności 
i współpracy , 

• realizacja zadań 
programu 
wychowawczego  

• tworzenie więzi 
społecznych 
i przeciwdziałanie 
dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, 

• przydzielanie 
uczniom stypendiów 
szkolnych i zasiłków 
szkolnych oraz 
stypendiów dla 
uczniów szczególnie 
uzdolnionych.  

• podnoszenie 
kwalifikacji 
nauczycieli, 

• nauka organizacji 
imprez masowych 

• dostęp do nowych 
technologii 

• możliwość 
bezpłatnego, 
legalnego 
wykorzystania 
komercyjnych 
programów 
edukacyjnych 

• promocja 
instytucji, 

• umożliwienie 
instytucjom 
realizowanie ich 
zadań 
i projektów, 

• korzyści 
finansowe, 

• pomoc 
w organizacji 
i oprawa 
artystyczna 
imprez, 

• integracja 
ze środowiskiem 
lokalnym 

• reklamowanie 
własnych 
rozwiązań, 
kształcenie kadr 
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Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna , 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Centrum Młodzieży 
im. Henryka Jordana 
Sąd Rejonowy, 
Komisariat Policji, 
Straż Miejska, 
Specjalistyczna 
poradnia Rodzinna, 
Urząd Miasta,  
Młodzieżowe Biuro 
Pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy 

• warsztaty i szkolenia 
dla młodzieży 
i rodziców  

• konsultacje i spotkania 
edukacyjne 

• wymiana informacji 
• opiniowanie, 

wydawanie decyzji, 
diagnoza 
i wnioskowanie 

• poradnictwo 
zawodowe 

• realizacja 
programu 
profilaktycznego 
i wychowawczego 

• opiniowanie 
uczniów 
z zaleceniami do 
pracy, 

• orzekanie dot. 
form pomocy 
uczniom, 

• pomoc materialna 
dla ucznia 

• ustanowienie 
nadzoru kuratora 
nad rodziną 
i uczniem, 

• kierowanie do 
placówek 
wychowawczych, 

• podejmowanie 
wczesnych 
interwencji 

• organizowanie 
spotkań 
edukacyjnych dla 
uczniów 
i rodziców, 

• uzyskiwanie 
istotnych 
informacji 
dotyczących 
możliwości 
i potrzeb 
uczniów, ich 
funkcjonowania 
w środowisku 
szkolnym, 
rodzinnym 
i rówieśniczym, 

• możliwość 
realizacji 
własnych celów 
i zadań 
statutowych 
i profilaktycznych 

• prawidłowe 
ustalenie planu 
pomocy dla 
rodziny i ucznia, 

• podejmowanie 
wczesnych 
interwencji 
w przypadku 
stwierdzonych 
nieprawidłowości 
w 
funkcjonowaniu 
rodzin 

IX. WYNIKI EWALUACJI W OBSZARZE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI 
EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 

Poszczególne zespoły przedmiotowe przedstawiły wyniki 
przeprowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych w formie 
raportów pisemnych. Analizy te zostały w większości przeprowadzone 
zgodnie z rekomendacjami zespołu ds. ewaluacji z czerwca 2012 roku. 
Poniżej przedstawione zostały wyniki ewaluacji pracy poszczególnych 
zespołów. 

1. Analiza stopnia wdrożenia rekomendacji przez zespół nauczycieli 
języka polskiego i języka angielskiego. 

1.1 Analizy zostały wykonane w większości zgodnie 
z rekomendacjami zespołu ds. ewaluacji z czerwca 2012 roku. 
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1.2 Wyniki są analizowane zarówno pod względem ilościowym jak 
i jakościowym. 

1.3 Ostateczna analiza wyników jest sumą prac poszczególnych 
nauczycieli uczących w klasach maturalnych, tj. każdy nauczyciel 
analizuje swoja klasę a potem dokonuje się zbiorczego 
podsumowania. 

1.4 Analizy dokonuje się w odniesieniu do wyników z kraju i regionu. 
1.5 Dokonano rozkładu w skali staninowej. 
1.6 Z analizą zostają zapoznani wszyscy członkowie poszczególnych 

zespołów. 
1.7 Zespół nauczycieli języka polskiego zawarł w swoim 

opracowaniu przyczynę stanu obecnego, ale brak jest propozycji 
konkretnych działań w celu poprawy uzyskiwanych wyników. 

1.8 Zespół nauczycieli języka angielskiego zawarł w swoim 
opracowaniu krótką informację o przyczynach stanu obecnego, 
wnioski i propozycje konkretnych działań w celu poprawy 
uzyskiwanych wyników. 

1.9 Obydwa zespoły nie zawarły w swoich analizach odniesienia do 
wyników z lat poprzednich. 

1.10 W obydwu zestawieniach brak informacji, jakie umiejętności 
należałoby doskonalić. 

2. Analiza stopnia wdrożenia rekomendacji przez zespół nauczycieli 
matematyki. 

2.1 Analiza jest dokonana na poziomie pojedynczego nauczyciela 
(prowadzącego zajęcia w danej klasie) oraz dokonana jest analiza 
zbiorcza. 

2.2 W większości analizy przedstawione przez poszczególnych 
nauczycieli uwzględniają rekomendacje zespołu ds. ewaluacji 
z czerwca 2012 roku. 

2.3 Nie wszyscy nauczyciele podając wyniki egzaminu obliczali 
odchylenie standardowe. W przedstawionych analizach podane 
są parametry statystyczne takie jak minimum, maksimum, 
średnia, odchylenie standardowe, odsetek sukcesów, 
w większości sprawozdań brak jednak wniosków, które na 
podstawie tych parametrów można by sformułować. 
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2.4 Analizy zawierają opis arkusza, wyniki egzaminu, porównanie 
średniego wyniku i zdawalności z wynikami w kraju 
i województwie, rozkład wyników w skali staninowej, analizę 
poszczególnych części arkusza (analiza ilościowa, porównanie 
z wynikami w Małopolsce lub w kraju), wnioski ze wskazaniem 
zadań trudnych. 

2.5 Nie wszystkie opracowania zawierają możliwe przyczyny 
trudności i wnioski do dalszej pracy. 

2.6 Zbiorcza analiza wyników egzaminu maturalnego 2012 
z matematyki w szkole została przeprowadzona w oparciu 
o materiały: 

2.6.1. Statystyki zdawalności egzaminu maturalnego w 2012 
(Egzamin maturalny 2012 – wyniki szczegółowe). 

2.6.2. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012. 
2.6.3. Wyniki szkół maturalnych. 
2.6.4. Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach. 
2.6.5. Średnie wyniki egzaminu maturalnego w województwach. 
2.6.6. Skala staninowa dla zdających w 2012 roku. 
2.6.7. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012. 
2.6.8. Trzyletnie wskaźniki EWD. 

2.7 W zestawieniu zbiorczym analizie poddano zadania zamknięte 
i otwarte, przedstawiono rozkład wyników zdających w skali 
staninowej, dokonano obliczeń, analizy i interpretacji 
parametrów statystycznych, porównano wyniki egzaminów 
w poszczególnych klasach, typów szkół, szkole z wynikami 
uzyskanymi przez maturzystów w kraju i w regionie, 
przedstawiono wnioski i analizę trudności zadań (ustalono, które 
zadania były bardzo trudne, trudne, umiarkowanie trudne, łatwe, 
bardzo łatwe), porównano poziom wykonania poszczególnych 
zadań zamkniętych i otwartych w szkole i z ogółem zdających, 
wskazano treści opanowane na poziomie koniecznym 
i zadowalającym, dokonano analizy obszarów umiejętności, 
ustalono, które treści nie zostały opanowane w stopniu 
koniecznym, przedstawiono określono stopień trudności arkusza, 
porównano wyniki matury z wynikami uzyskanymi w 2010 
i 2011 roku, dokonano analizy rozkładu wyników w skali 
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staninowej, dokonano interpretacji wskaźników EWD, 
przedstawiono plan działań w celu poprawienia wyników. 

2.8 Przedstawione opracowania nie zawierają porównania wyników 
oceniania zewnętrznego z wynikami oceniania wewnątrzszkolnego 
ani nie uwzględniają diagnozy wstępnej (porównania wyników 
egzaminu z potencjałem uczniów klas „na wejściu”). 

2.9 Z przedstawionych analiz wynika, że: 
2.9.1 Zdający otrzymali wyniki wyższe w porównaniu ze wskaźnikami 

ogólnopolskimi i wojewódzkimi dla analogicznych typów szkół. 
2.9.2 W porównaniu do wyników ubiegłorocznych wskaźniki te są 

wyższe (podobnie jak dla całej populacji zdających). Zmniejszyła 
się różnica pomiędzy średnim wynikiem w szkole i w kraju 
w stosunku do lat poprzednich, podniósł się wskaźnik 
staninowy z 5 w 2011 na 6 w 2012 roku (w 2010 – 6). 

2.9.3 Dla zdających w szkole arkusz okazał się umiarkowanie 
trudny (podobnie jak w kraju).  

2.9.4 Wśród zadań zamkniętych nie było zadań bardzo trudnych. 
Spośród 25 zadań zamkniętych, dwa okazały się dla 
maturzystów bardzo łatwe (w kraju nie było zadań bardzo 
łatwych w tej części arkusza). 16 zadań (64%) zostało 
rozwiązanych na poziomie zadowalającym. 

2.9.5 Łatwiejszymi niż dla ogółu zdających okazały się zadania 
otwarte. Żadna z umiejętności sprawdzana przez zadania 
otwarte nie została opanowana na poziomie zadowalającym. 

2.9.6 Wartość EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju 
efektywność nauczania, z tym, że w porównaniu do 
wskaźników ubiegłorocznych spadła nieznacznie efektywność 
kształcenia (mieści się to w podanym przedziale ufności). 

3. Analiza stopnia wdrożenia rekomendacji przez zespół nauczycieli 
komisji informatyków i komisji przedmiotów elektrycznych. 

3.1. Dokonano analizy ilościowej i jakościowej.  
3.2. Analizy opierały się na materiałach publikowanych przez OKE. 
3.3. Została przeprowadzona analiza dotycząca zdawalności 

egzaminów i zgodnie z rekomendacjami znajdują się w niej 
odniesienia do wyników uzyskanych w regionie.  
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3.4. Analiza zgodnie z rekomendacjami odnosiła się również do 
wyników z lat ubiegłych. 

3.5. Analiza jest wynikiem pracy pojedynczych nauczycieli i jest 
przedstawiana na zebraniach zespołu wszystkim uczącym.  

3.6. Przeprowadzone analizy wskazują na umiejętności 
absolwentów, które zostały najniżej ocenione i które należy 
doskonalić.  

3.7. Komisja informatyków osiągnęła bardzo dobre wyniki 
egzaminów – w większości obszarów powyżej progu 
zdawalności i powyżej średniej uzyskanej w regionie. Brak jest 
konkretnych działań i planów działań podejmowanych w celu 
poprawy uzyskiwanych wyników. 

3.8. Komisja elektryków przedstawiła analizę sytuacji w komisji 
dotyczącą przedmiotów elektronicznych i elektrycznych. 
Wskazała umiejętności w których uczniowie uzyskali najsłabsze 
rezultaty. 

3.9. Dla przedmiotów elektronicznych przedstawiła analizę przyczyn 
obecnego stanu i propozycję jego naprawy. Wnioski wyciągnięte 
są tylko dla przedmiotów elektronicznych, ale są aktualne 
również dla przedmiotów elektrycznych. 

4. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród 
rodziców uczniów klas maturalnych. 

4.1 Ankieta została przeprowadzona przez wychowawców klas 
w trakcie śródrocznych spotkań z Rodzicami w dniu 13 marca 
2013 roku. Ankietę wypełniło 69 Rodziców. 

4.2 Zestawienie ilościowe i procentowe otrzymanych odpowiedzi. 
Pytanie 1. Czy przy wyborze szkoły dla dziecka kierowałeś się wynikami 
egzaminów zewnętrznych w naszej szkole? 

Tabela 1. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi 

Uwaga: 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi 

  

Rodzaj odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

Tak 23 

Nie 45 
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Diagram 1. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 2. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania rodzicom wyników próbnego 
egzaminu maturalnego? 

Tabela 2. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi. 

Diagram 2. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 3. Czy Państwa dziecko miało w trakcie edukacji w szkole średniej 
problemy z przedmiotami maturalnymi? 

Tabela 3. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi. 

Uwaga: 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi 

33%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TAK

NIE

Czy przy wyborze szkoły dla dziecka kierowałeś się wynikami 
egzaminów zewnętrznych w naszej szkole?

72%

20%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Informacja była rzetelna i wyczerpująca

Podana informacja była ogólnikowa i mało
przejrzysta

Nie zostałem(am)poinformowany(a) o wynikach
egzaminu próbnego z przedmiotów maturalnych

Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania rodzicom wyników 
próbnego egzaminu maturalnego?

Rodzaj odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

Informacja była rzetelna i wyczerpująca 50 

Podana informacja była ogólnikowa i mało przejrzysta 14 

Nie zostałem(am)poinformowany(a) o wynikach egzaminu 

próbnego z przedmiotów maturalnych 
5 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Tak, moje dziecko miało przynajmniej jedną poprawkę. 9 

Tak, ale zawsze zdołało poprawić ocenę i nie miało poprawek w 

sierpniu. 
12 

Nie, choć oceny z tych przedmiotów ma słabe(dop, dst). 36 

Nie, moje dziecko nigdy nie miało problemów z przedmiotami 

maturalnymi, a jego oceny są zadowalające. 
9 
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Diagram 3. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 4. Czy szkoła oferuje wystarczającą liczbę zajęć dodatkowych np. 
fakultetów z przedmiotów maturalnych? 

Tabela 4. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi. 

Uwaga: 1 osoba odpowiedziała nie wiem, 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi 

Diagram 4. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

 

14%

18%

55%

14%

0% 20% 40% 60%

Tak, moje dziecko miało przynajmniej jedną
poprawkę.

Tak, ale zawsze zdołało poprawić ocenę i  nie
miało poprawek w sierpniu.

Nie, choć oceny z tych przedmiotów ma
słabe(dop, dst).

Nie, moje dziecko nigdy nie miało problemów z
przedmiotami maturalnymi, a jego oceny są…

Czy Państwa dziecko miało w trakcie edukacji w szkole średniej 
problemy z przedmiotami maturalnymi?

59%

29%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

Tak, liczba godzin jest wystarczająca, a zajęcia
prowadzone są systematycznie.

Liczba godzin jest zbyt mała choć prowadzone są
one systematycznie.

Nie, zajęcia dodatkowe prowadzone są
sporadycznie.

Czy szkoła oferuje wystarczającą liczbę zajęć dodatkowych np. 
fakultetów z przedmiotów maturalnych?

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Tak, liczba godzin jest wystarczająca, a zajęcia prowadzone są 

systematycznie 
41 

Liczba godzin jest zbyt mała choć prowadzone są one 

systematycznie 
20 

Nie, zajęcia dodatkowe prowadzone są sporadycznie 6 
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Pytanie 5. Czy państwa dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych oferowanych 
przez szkołę? 

Tabela 5. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi. 

Diagram 5. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 6. Czy jesteście Państwo informowani o terminach zajęć dodatkowych oraz 
frekwencji na nich waszego dziecka? 

Tabela 6. Zestawienie ilościowe udzielonych odpowiedzi. 

Diagram 6. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi. 

 

23%

22%

49%

1%

4%

0% 20% 40% 60%

Tak, uczestniczy w prawie każdych zajęciach.

Tak, uczestniczy przynajmniej w połowie zajęć.

Uczestniczy wybiórczo w niektórych zajęciach.

Nie, nie widzę takiej potrzeby.

Nic mi o tym nie wiadomo.

Czy państwa dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych 
oferowanych przez szkołę?

67%

20%

13%

0% 20% 40% 60% 80%

Tak, jestem o tym informowany(a)
systematycznie.

Tak, jestem o tym informowany(a), ale
niesystematycznie.

Nie, nic mi o tym nie wiadomo.

Czy jesteście Państwo informowani o terminach zajęć 
dodatkowych oraz frekwencji na nich waszego dziecka?

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Tak, uczestniczy w prawie każdych zajęciach. 16 

Tak, uczestniczy przynajmniej w połowie zajęć. 15 

Uczestniczy wybiórczo w niektórych zajęciach. 34 

Nie, nie widzę takiej potrzeby. 1 

Nic mi o tym nie wiadomo. 3 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Tak, jestem o tym informowany(a) systematycznie. 46 

Tak, jestem o tym informowany(a), ale niesystematycznie. 14 

Nie, nic mi o tym nie wiadomo. 9 
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4.3 Wnioski do dalszej pracy szkoły: 
4.3.1 Przeważająca większość Rodziców (65%) przy wyborze 

szkoły dla dziecka nie kieruje się wynikami egzaminów 
zewnętrznych. 

4.3.2 Oceniając sposób przekazywania wyników próbnego 
egzaminu maturalnego Rodzice w większości (72%) 
uważają , że informacja jest rzetelna i wystarczająca. 

4.3.3 W ocenie Rodziców niewielu (14%) jest uczniów, którzy 
nie mieli problemów z nauką a ich oceny są zadowalające. 
Większość Rodziców (69%) deklaruje, że ich dziecko miało 
problemy z nauką przedmiotów maturalnych i uzyskiwało 
słabe oceny z tych przedmiotów. 

4.3.4 W opinii większości Rodziców (59%) szkoła oferuje 
wystarczającą liczbę zajęć i są one według nich 
prowadzone systematycznie. Około 29% Rodziców uważa, 
że liczba godzin jest zbyt mała. 

4.3.5 Według Rodziców przeważająca większość uczniów (94%) 
uczestniczy w zajęciach dodatkowych, z tym, że niewielka 
liczba uczniów (23%) uczestniczy w nich systematycznie. 

4.3.6 Rodzice w zdecydowanej większości (89%) są 
informowani o terminach zajęć dodatkowych i frekwencji 
uczniów na tych zajęciach, z tym, że 20% z nich uważa, że 
informacje te są przekazywane niesystematycznie. 

4.3.7 Po analizie i opracowaniu wyników egzaminów próbnych, 
pilotażowych wychowawcy we współpracy z nauczycielami 
przedmiotów egzaminacyjnych podejmą próbę dotarcia 
z informacją do wszystkich Rodziców (wykorzystać 
spotkania z Rodzicami, platformę Librus). 

4.3.8 Przy okazji kierowania kolejnych pytań do Rodziców 
dowiedzieć się jaka forma przekazywania informacji była 
by dla nich najlepsza. 

4.3.9 W trakcie tworzenia ankiet zebrać również informacje 
o frekwencji Rodziców na wywiadówkach i ich aktywności 
na platformie Librus. Uwzględnić to w trakcie analizy 
danych. 

4.3.10 Wykorzystać platformę Librus do informowania 
o zajęciach dodatkowych (sprawdzić możliwości 
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wykorzystania godzin nieobowiązkowych, dodatkowej 
godziny, umieszczenia w planie lekcji, widoczności 
w widoku Rodzica terminu i frekwencji). 

5. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród 
uczniów klas maturalnych. 

5.1 W ankiecie uczestniczyło w 86 uczniów. 

5.2 Zestawienie ilościowe i procentowe otrzymanych odpowiedzi. 
Pyt. 1 Czy nauczyciele na lekcjach omawiają wymagania i standardy maturalne? 

tak – 85 (99%)  nie – 1 (1%) 

Pyt. 2 Czy w toku lekcji nauczyciele wykorzystują zadania i zagadnienia zawarte 
w arkuszach maturalnych? 

tak – 84 (98%)  nie – 2 (2%) 

Pyt. 3 Czy w pracach pisemnych (sprawdziany, testy) wykorzystywane są 
zadania z arkuszy maturalnych? 

tak – 78 (91%)  nie – 6 (7%)   nie wiem – 2 (2%) 

Pyt. 4 Czy organizowany pod koniec kwietnia pilotażowy egzamin maturalny 
z matematyki pozwolił Ci lepiej zapoznać się z arkuszem i organizacją egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu? 

tak – 73 (85%)  nie – 13 (15%) 

Pyt. 5 Czy wyniki pilotażowego egzaminu z matematyki są omawiane 
a popełnione błędy analizowane? 

tak – 79 (92%)  nie – 7 (8%) 

Pyt. 6 Czy wyniki pilotażowego egzaminu z matematyki pomogą Ci 
przygotować się do egzaminu maturalnego? ( czy uświadomiły Ci nad czym 
jeszcze musisz popracować?) 

tak – 69 (80%)   nie – 17 (20%) 

Pyt. 7 Czy nauczyciele na lekcjach zwracają uwagę na umiejętności, jakie uczeń 
powinien opanować, aby zdać ustny egzamin maturalny? 

tak – 68 (79%)   nie – 18 (21%) 

Pyt. 8 Czy szkoła oferuje wystarczającą liczbę zajęć dodatkowych 
z przedmiotów maturalnych? 

tak – 54 ( 63%)   nie – 32 (37%) 
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Pyt. 9 Czy uczestniczysz w zajęciach dodatkowych z przedmiotów maturalnych 
oferowanych przez szkołę? 

tak – 55 (64%)   nie – 31 (36%) 

Pyt. 10 czy jesteś informowany o terminach zajęć dodatkowych z przedmiotów 
maturalnych? 

tak – 79 (92%)   nie – 7 (8%) 

5.3 Wnioski z ankiety: 
5.3.1 Przeważająca liczba uczniów (99%) stwierdziła, że 

nauczyciele na lekcjach omawiają wymagania i standardy 
maturalne. 

5.3.2 Większość (98%) uważa, że w toku lekcji nauczyciele 
wykorzystują zadania i zagadnienia zawarte w arkuszach 
maturalnych. 

5.3.3 78% uczniów uznało, że w pracach pisemnych 
(sprawdziany, testy) nauczyciele wykorzystują zadania 
z arkuszy egzaminacyjnych. 

5.3.4 Większość (73%) uczniów stwierdziło, że organizowany 
pod koniec kwietnia pilotażowy egzamin maturalny 
z matematyki pozwolił im lepiej zapoznać się z arkuszami 
i organizacją egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  

5.3.5 92% przyznało, że wyniki egzaminu pilotażowego 
z matematyki są omawiane, a popełnione błędy 
analizowane. 

5.3.6 80% uczniów stwierdziło, ze wyniki egzaminu 
pilotażowego pomogą im przygotować się do egzaminu 
maturalnego.  

5.3.7 Wielu uczniów (79%) przyznało, że nauczyciele na 
lekcjach zwracają uwagę na umiejętności, jakie uczeń 
powinien opanować, aby zdać ustny egzamin maturalny. 

5.3.8 Tylko 63% uczniów uznało, ze szkoła oferuje 
wystarczającą liczbę zajęć dodatkowych z przedmiotów 
maturalnych. 

5.3.9 Jednocześnie jedynie 55% przyznało się, że uczestniczy 
w zajęciach dodatkowych z przedmiotów maturalnych 
oferowanych przez szkołę. 
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5.3.10 92% uczniów stwierdziło, że są informowani 
o terminach zajęć dodatkowych z przedmiotów 
maturalnych. 

5.3.11 Konieczne wydaje się, aby w nowym roku szkolnym 
lekcjami dodatkowymi z przedmiotów maturalnych objąć 
większą liczbę uczniów klas przedmaturalnych (a nie 
tylko maturalnych). Zajęcia powinny być prowadzone 
regularnie. Terminy zajęć powinny być podane do 
informacji uczniów i rodziców. 

X. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI 
DO DALSZEJ PRACY W OBSZARZE: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB 
PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 

1.1 Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące 
akty prawne: 

1.1.1 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
1.1.2 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. 

U. z 2004r. nr 64 poz.593 z późn. zm.). 
1.1.3 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 

października 1982r. (Dz. U. 2002r. nr 11 poz.109). 
1.1.4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach. 

1.1.5 Rozporządzenie MEN-u w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 
stycznia 2001r. (Dz. U. nr 61 z 2001r.poz.624 z późn.zm.). 

1.1.6 Statut Szkoły. 
1.1.7 Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. 

1.2 Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo 
szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze 
edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo- 
artystycznym i społecznym. 

1.3 Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: 
1.3.1 Radą dzielnicy XI. 
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1.3.2 Komendą Wojewódzką Policji i komisariatami 
z poszczególnych dzielnic miasta Krakowa. 

1.3.3 Strażą miejską.  
1.3.4 Agencją Rozwoju Miasta Krakowa.  
1.3.5 Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 
1.3.6 Centrum Psychoedukacji i promocji Zdrowia. 
1.3.7 Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej. 
1.3.8 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
1.3.9 Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.  
1.3.10 Kuratorami Sądowymi.  
1.3.11 Kurią Metropolitarną i Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci 

i Młodzieży. 
1.3.12 Parafią Zmartwychwstańców. 
1.3.13 Dominikańskim Centrum Informacji o Sektach i Ruchach 

Religijnych. 
1.3.14 Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 
1.3.15 Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji. 
1.3.16 Zespołem Szkół Łączności. 
1.3.17 Innymi szkołami na terenie miasta Krakowa typu: licea, 

technika, zawodówki, szkoły policealne.  
1.3.18 Małopolskim Związkiem Szachowym. 
1.3.19 „Podwawelskim” Klubem rockendrola sportowego. 
1.3.20 Polską Federacją Armwrestlingu. 
1.3.21 Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej. 
1.3.22 Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 
1.3.23 Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
1.3.24 Internatami spoza Krakowa głównie: Gdańska, Słupska, 

Olsztyna i Biedrzychowic. 
1.3.25 Innymi Internatami i bursami na terenie miasta Krakowa. 
1.3.26 Domami i Centrami Kultury miasta Krakowa głównie: 
1.3.27 Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży na Wietora,  
1.3.28 Klubem żeglarskim „Kolchida”, 
1.3.29 Domem Kultury Podgórze, 
1.3.30 Nowohuckim Centrum Kultury oraz innymi w mniejszym 

zakresie. 
1.3.31 Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. 
1.3.32 Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. 
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1.3.33 Centrum młodzieży „ U Siemachy” 
1.3.34 Fundacją Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki. 
1.3.35 Firma SATEL. 
1.3.36 Firma Cisco. 

1.4 Szeroka współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom 
ucznia i środowiska lokalnego. Opiera się w dużym stopniu na 
obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań 
statutowych. 

1.5 Współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla części uczniów, 
ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje 
w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto daje 
możliwość prezentowania swoich talentów i kształtuje 
pozytywne postawy społeczne.  

1.6 Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: pomoc 
bezdomnym zwierzętom, udział w akcjach krwiodawstwa, 
różnorodne wyjścia i udział w spektaklach teatralnych lub 
seansach filmowych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wolontariatu. 

1.7 Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem 
lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie młodzieży 
w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne, 
takie jak:  
1.7.1 idea dbania o środowisko i odpowiedzialność za świat 

przyrody oraz wychowanie „ekologiczne”, rozwijanie 
świadomości ekologicznej, 

1.7.2 postawy patriotyczne i obywatelskie, poznawanie naszej 
ojczystej historii, 

1.7.3 tworzenie więzi społecznych,  
1.7.4 przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 
1.7.5 idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, 

higieny życia, wypoczynku,  
1.7.6 postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, 

zaangażowanie w pomoc potrzebującym,  
1.7.7 rozwijanie zainteresowania wśród młodzieży teatrem 

i sztuką teatralną,  
1.7.8 uczenie szacunku do symboli, 
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1.7.9 ukazywanie nowych form działania oraz kształcenie 
umiejętności organizowania imprez masowych. 

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 

MOCNE STRONY: 
1. Różnorodne formy popularyzowania szkoły i jej dorobku 

w środowisku; 
2. Promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów, 

umożliwienie im pokazania się na zewnątrz; 
3. Realizacja zadań programu wychowawczego 

i profilaktycznego; 
4. Integracja ze środowiskiem lokalnym; 
5. Zadowolenie uczniów i ich rodziców z imprez kulturalnych 

i sportowych organizowanych przez szkołę,  
6. Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych; 
7. Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje 

współpracę; 
8. Efektywna działalność proekologiczna młodzieży; 
9. Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne; 
10. Organizowanie spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla 

uczniów. 
 
SŁABE STRONY:  
1. Rozwijanie pasji naukowo- badawczych uczniów; 
2. Zgodność oferty zajęć pozalekcyjnych z potrzebami 

młodzieży; 
3. Atrakcyjność naszych działań dla całej społeczności szkolnej; 
4. Okazjonalna obecność szkoły w mediach; 
5. Słaba promocja niektórych działań; 
6. Zbyt wąski zakres współpracy z uczelniami; 
7. Zbyt mała liczba ofert dotycząca zdobywania dodatkowych 

wiadomości, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu 
działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły. 

1. Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem 
lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych 
imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym 
obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja; 

2. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 
zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często 
skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, 
edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka;  

3. Pracować nad zmianą motywacji uczniów do uczestnictwa 
w imprezach, działaniach charytatywnych. Położyć większy nacisk 
na uświadamianie uczniom celu uczestnictwa w imprezach, akcjach 
charytatywnych; 

4. Należy rozważyć propozycje młodzieży na rozwinięcie oferty 
szkolnej o koncerty zespołów muzycznych, spotkania 
międzyszkolne, wieczorki poetyckie, czy zawody sportowe; 

5. W miarę możliwości rozszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, 
pragnących kontynuować naukę na studiach technicznych; 

6. W miarę możliwości rozszerzyć ofertę dla młodzieży chcącej 
pozyskiwać potrzebne im na rynku pracy certyfikaty i uprawnienia; 

7. W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie 
rozszerzyć współpracę z samorządem lokalnym; 

8. Prowadzić orientację zawodową (spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów). 

XI. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI 
DO DALSZEJ PRACY W OBSZARZE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI 
EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 

1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 

MOCNE STRONY: 
1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych. 
2. Wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych  
3. w większości są analizowane ilościowo i jakościowo. 
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4. Analiza egzaminów zewnętrznych danej klasy jest pracą 
pojedynczych nauczycieli w niej uczących, następnie w ramach 
Zespołów Przedmiotowych analizy te są zestawiane w postaci 
pisemnego opracowania. 

5. Analizy egzaminów zewnętrznych dokonują wszyscy nauczyciele 
uczący przedmiotów maturalnych i zawodowych o ile absolwenci 
zadeklarowali ich zdawanie. W roku 2012 byli to nauczyciele: 

6. j. niemieckiego, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, 
historii, informatyki i przedmiotów elektrycznych. 

7. Informacje uzyskane w wyniku egzaminów próbnych opracowuje 
się ilościowo i jakościowo w formie prezentacji, diagramów 
i wykresów. 

8. Wyniki egzaminów próbnych są przedstawiane Radzie 
Pedagogicznej oraz rodzicom na zebraniach klasowych. 

9. W budowaniu wniosków po egzaminach zewnętrznych 
uczestniczą nauczyciele, którzy uczą przedmiotów maturalnych 
wybieranych na egzaminie oraz przedmiotów zawodowych. 

10. W szkole są wdrażane wnioski z analizy egzaminów 
zewnętrznych. W przypadku uzyskania słabszych wyników 
stosuje się: programy naprawcze, modyfikację rozkładu 
materiału, dobór odpowiednich metod nauczania oraz 
atrakcyjnych środków dydaktycznych. 

11. Szczegółowe opracowania wyników egzaminów zewnętrznych 
i wynikające z nich wnioski są prezentowane i omawiane na 
spotkaniach Zespołów Przedmiotowych. 

12. Wnioski z analiz egzaminów są prezentowane dwa razy do roku 
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (styczeń, sierpień) przez 
Dyrekcję szkoły w formie prezentacji wyników i wniosków. 

13. Rekomendacje wynikające z wniosków z analiz są wdrażane 
w formie zaleceń Dyrekcji. 

SŁABE STRONY: 
1. Nadal nie zawsze analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

zawiera wnioski. 
2. Prowadzone analizy egzaminów zewnętrznych nie zawsze 

odnoszą się do wyników uzyskanych w latach poprzednich i nie 
zawsze są analizowane w ich kontekście. 
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3. Prowadzona analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
w większości przypadków nie uwzględnia EWD. 

4. Przedstawione opracowania nie zawierają porównania wyników 
oceniania zewnętrznego z wynikami oceniania wewnątrzszkolnego 
ani nie uwzględniają diagnozy wstępnej (porównania wyników 
egzaminu z potencjałem uczniów klas „na wejściu”). 

5. Prowadzone dotychczas w szkole analizy nie pozwalają 
odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu wdrażane działania 
przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań 
oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły. 

1. Zapoznać wszystkich nauczycieli z ideą i metodologią EWD, 
sposobem analizowania wyników za pomocą skali staninowej 
(normalizacji wyników), zwrócić uwagę na konieczność 
analizowania wyników egzaminów w kontekście lat poprzednich. 

2. Zapoznać nauczycieli z narzędziami statystycznymi pozwalającymi 
na prognozowanie wyników egzaminów zewnętrznych na 
podstawie diagnozy na wejściu oraz egzaminów próbnych (analiza 
regresji). 

3. Przeszkolić nauczycieli w aspekcie monitorowania podstawy 
programowej pod kątem uzyskiwanych efektów kształcenia. 

4. Należy dotrzeć z informacją o wynikach egzaminów zewnętrznych 
do wszystkich rodziców. 

XII. Formy/ sposoby upowszechniania raportu. 

1. Uczniom: sprawozdanie na lekcji wychowawczej; 
2. Nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej; 
3. Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami; 
4. Ponadto umieszczenie raportu w bibliotece, w pokoju 

nauczycielskim oraz informacji o nim na stronie internetowej oraz 
w dzienniku elektronicznym Librus. 

 
Raport z ewaluacji w oparciu o materiały z pracy zespołu przygotowała  
Agnieszka Samborek 


