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I. PLAN EWALUACJI: 

 
1.1. SKŁAD ZESPOŁU: 

Przewodnicząca- Bożena Szurlej-Duda, 
Członkowie: 

Paweł Barwiński, 

Anna Błąkała- Piec, 

Bronisław Dadej, 

Renata Krotoszyńska, 

Jolanta Lorys, 

Artur Łabudzki, 

Wacław Załucki. 

Nadzór nad pracami Zespołu objęła Pani Dyrektor Iwona Łopatka. 

1.2. PRZEDMIOT EWALUACJI: 

Skuteczność działań szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów. 

Monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 
2015/16. 

1.3. PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 
poz. 1270) 

1.4. CELE EWALUACJI:  

Zebranie informacji na temat zakresu czynności służących:  
a) doskonaleniu działań szkoły służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych,  
b) modyfikacji metod upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży.  

1.5. PYTANIA KLUCZOWE:  

Czy działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania 

czytelnictwa są skuteczne? Czy zakres czynności podejmowanych przez szkołę  służą 

doskonaleniu kompetencji czytelniczych oraz modyfikacji metod upowszechniania 

czytelnictwa wśród młodzieży? 

1.6. KRYTERIA  

Celowość, wzajemność korzyści, spójność, użyteczność. 
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1.7. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE: 
 
Badania ankietowe. 
Analiza dokumentów. 
 
1.8. TERMINARZ: 

Wrzesień- styczeń  2016/17. 

1.9. PREZENTACJA WYNIKÓW: 

Nauczycielom –sprawozdanie  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
Rodzicom i uczniom – udostępnienie raportu  w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim. 

1.10. ŹRÓDŁA INFORMACJI: 
 

Uczniowie klas: II A, D, G oraz III B, D, E. 
Rodzice uczniów w/w klas. 
Nauczyciele. 
Dokumenty biblioteczne. 

 
II. WYNIKI EWALUACJI 
 
1. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 

NAUCZYCIELI: 

25 nauczycieli  odpowiedziało na pytania: 

Pytanie 1.  Czy odpowiadają Państwu  godziny pracy biblioteki szkolnej? 

tak- 66,67%   raczej tak-33,33%    nie- 0% 
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66,67 % ankietowanym nauczycielom odpowiadają godziny pracy biblioteki, 8 osób 
(33,33%) uważa, że godziny otwarcia są raczej odpowiednie. Jedna osoba nie zaznaczyła 
odpowiedzi. 

 

Pytanie 2.  Jak często korzystają Państwo ze zbiorów biblioteki szkolnej? 

a) raz w tygodniu- 16%, 
b) raz w miesiącu- 16%, 
c) raz w półroczu- 32%, 
d) raz w roku- 8% 
e) inna- 28 % np., częściej niż raz w tygodniu, w zależności od potrzeb, inna, różnie 

(raz w tygodniu lub raz w miesiącu). 
 

 

 32% spośród badanych korzysta ze zbiorów biblioteki raz w półroczu, raz w tygodniu 
oraz raz w miesiącu korzysta po 8% respondentów,  2 osoby korzystają tylko dwa razy 
w roku. 28% spośród badanych nauczycieli odpowiedziało, iż korzysta z zasobów: 
-  częściej niż raz w tygodniu, 
-  w zależności od potrzeb,  
- różnie (raz w tygodniu lub raz w miesiącu). 

 

Pytanie 3.  Czy liczba książek i czasopism w bibliotece szkolnej jest Państwa zdaniem? 

bardzo wysoka-78%   
wystarczająca- 28%   
niewystarczająca- 12%  
nie wiem- 0% 
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78% spośród badanych nauczycieli jest zdania, że znajdująca się w niej liczba książek 
i czasopism jest bardzo wysoka, a 28% wystarczająca, 12% twierdzi, że księgozbiór jest 
niewystarczający. 

 

Pytanie 4.  Jak  Państwo oceniacie księgozbiór biblioteki szkolnej, biorąc pod uwagę 
potrzeby własne i uczniów? 

a) zgodny z moimi potrzebami i oczekiwaniami- 30,77%, 
b) zbyt nieaktualny (brak nowości)- 26,92%, 
c) za dużo lektur, za mało literatury dla młodzieży- 11,54%,   
d) za dużo literatury dla młodzieży, za mało lektur- 0%, 
e) nie znam księgozbioru biblioteki szkolnej- 19,23%, 
f) inne: 11,54% 3 osoby: księgozbiór zawsze musi być uzupełniany, książki 

specjalistyczne, techniczne. 
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30,77% badanych uważa, że księgozbiór jest zgodny z potrzebami użytkowników, 

26,92% stwierdziło, że zasoby są zbyt nieaktualne, 19,23% ankietowanych nie zna 

ksiegozbioru biblioteki, a 11,54% twierdzi, że za dużo jest lektur, za mało literatury dla 

młodzieży. 

 

Pytanie 5.  O jakie publikacje należy wzbogacić zbiory biblioteki szkolnej? 

a) lektury- 5,26%,   
b) czasopisma- 10,53%,  
c) nowości wydawnicze-39,47%, 
d) pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne-31,58%, 
e) nie wiem- 0%, 
f) inne- 13,16%  

 

 

  

39,47% spośród badanych uważa, że księgozbiór należy wzbogacić o nowości 
wydawnicze, 31,58% respondentów twierdzi, że należy uzupełnić zbiory o pomoce 
dydaktyczne i materiały edukacyjne. 13% spośród ankietowanych podało inne propozycje, 
a wśród nich: literaturę dla młodzieży, ale zakupioną po wcześniejszych konsultacjach 
z uczniami, pozycje dotyczące przedmiotów zawodowych, aktualne podręczniki i zbiory 
zadań z matematyki, zbiory audiowizualne np. filmy oraz  czasopismo „Pieniądze są dla 
szkoły”. 
10,53% ankietowanych jest zdania, że zbiory należy uzupełnić o nowe czasopisma, natomiast 
5,26% badanych widzi potrzebę zakupu lektur. 
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Pytanie 6.  Która z form działalności biblioteki szkolnej według Pana(i) jest najbardziej 
atrakcyjna dla uczniów? 

a) wystawki okolicznościowe i tematyczne- 25,64%, 
b) lekcje biblioteczne- 5,13%, 
c) spotkania z ciekawymi ludźmi-48,72%, 
d) konkursy- 10,26%, 
e)  inne- 10,26%. 
 

 

 Najbardziej interesującą formą działalności biblioteki szkolnej są spotkania 
z ciekawymi ludźmi, co podkreśliło 48,72% badanych, atrakcyjną formą są wystawki 
okolicznościowe i tematyczne (25,64%), na rolę konkursów oraz innych zajęć np. mających 
na celu przybliżenie twórczości poczytnych autorów współczesnych zwróciło uwagę  10,26% 
badanych. 5,13% ankietowanych uważa lekcje biblioteczne za atrakcyją formę działalności 
biblioteki. 

 

Pytanie 7.  W jakim celu odwiedza Pan(i) bibliotekę? By: 

a) wypożyczyć książki- 30,19%, 
b) skserować, wydrukować materiały- 32,08%, 
c) skorzystać z internetu- 5,66%, 
d) przygotować się do zajęć- 7,55%, 
e) porozmawiać,  uzyskać poradę- 24,53%, 
f) inne- 0%  
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 32,08% badanych odwiedza bibliotekę w celu skserowania, wydrukowania 

materiałów, 30,19%, by wypożyczyć książkę, 24,53%, by porozmawiać, uzyskać poradę. 

7,55% nauczycieli przygotowuje się w bibliotece do zajęć, a 5,66% korzysta z internetu. 

Pytanie 8.  Z jakich zbiorów korzysta Pan (i) najczęściej? 

a) książki- 48,57%, 
b) czasopisma- 14,29%, 
c) materiały dydaktyczne, pomoce dydaktyczne- 25,71%, 
d) zbiory audiowizualne- 8,57%, 
e) inne: 1 osoba (2,86%),  
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 48,57% spośród ankietowanych najczęściej korzysta z książek, 25,71% z materiałów 
i pomocy dydaktycznych. 
14,29% spośród badanych korzysta z czasopism, a  ze zbiorów audiowizualnych- 8,57%, 
1 osoba siega po inne zasoby biblioteki. 

  

Pytanie 9.  Jakie czynniki wpływają na ograniczenia w korzystaniu z komputerów 
i sprzętu elektronicznego biblioteki? 

a) dostępność do sprzętu- 22,22%, 
b) stan techniczny sprzętu- 40,74%, 
c) brak urządzeń typu rzutnik, ekran-7,41%  
d) inne- 29,63%:  
 

 

40,74% badanych uważa, że czynnikiem ograniczającym korzystanie ze sprzętu 
komputerowego i elektronicznego w bibliotece szkolnej jest jego stan techniczny, 29,63% 
ankietowanych wskazuje na inne czynniki, m.in.: ilość osób, które chcą skorzystać w tym 
samym czasie, zbyt małą ilość sprzętu,  inwentaryzację, brak wi-fi, natomiast dostępność do 
sprzętu to czynnik, który wskazuje  22,22% respondentów. Brak urządzeń typu rzutnik, ekran 
to ograniczenie, które wskazuje 7,41% . 

 

Pytanie 10.  Jakie działania, Pana(i) zdaniem należałoby podjąć, by można było częściej 
i efektywniej korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej? 

Odpowiedzi ankietowanych: 

- wzbogacić zbiory o literaturę zawodową i nowości wydawnicze, 
- uzupełnić zbiory o książki i czasopisma branżowe, nowości w dziedzinie elektroniki oraz 

informatyki, 
- zakupić podręczniki, 
- zwiększyć liczbę godzin lekcji bibliotecznych, 
- stworzyć warunki do swobodnego korzystania z zasobów przez uczniów i nauczycieli, 
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- przeprowadzić konsultacje z uczniami na temat ich potrzeb związanych z księgozbiorem, 
- zakupić programy multimedialne i pomoce naukowe, 
- opublikować listę dostępnych pozycji na stronie szkoły, np.  w formie pdf, 
- wprowadzenić katalog elektroniczny, program komputerowy na miejscu lub w internecie 

z funkcjami tematycznego wyszukiwania książek, 
- zamontować rzutnik multimedialny oraz ustawić telewizor z możliwością odtworzenia 

plików i kaset znajdujących się w bibliotece, 
- unowocześnić, 
- nauczyciele powinni zachęcać uczniów do czytania, 
- promować bibliotekę i czytelnictwo przy pomocy nowych technologii, 
- wydłużyć czas pracy biblioteki. 

 

 

 

 

2. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 
UCZNIÓW: 

Badaniu poddana została młodzież klas: 2A, 2D, 2G, 3B, 3D, 3E,  w sumie  134 uczniów. 

 

Pytanie 1.  Czy godziny pracy biblioteki umożliwiają łatwy dostęp do niej?  

  

tak raczej tak nie 

40 30% 71 53% 23 17% 

 

 30% badanych uczniów uważa, że obowiązujące godziny otwarcia biblioteki są 
odpowiednie, natomiast 17% z badanych nie zgadza się z tym. Niezdecydowanych do końca 
jest 53% pytanych.  
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Pytanie 2. Jak często korzystasz ze zbiorów biblioteki szkolnej? 

 

raz w tygodniu, 2 1% 

raz w miesiącu, 44 33% 

raz w półroczu, 41 30% 

raz w roku, 26 19% 

inna: ...… 22 17% 

 

Najwięcej wśród badanych (33%) korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej raz 
w miesiącu, natomiast trochę mniej (30% ) raz w półroczu. Najrzadziej, bo raz w roku 
z biblioteki korzysta 19% przebadanych uczniów, natomiast najczęściej, bo raz w tygodniu 
korzysta tylko 1% z pytanych osób.  

 

 
 

 

Pytanie 3.  Czy liczba książek, czasopism i e-booków w bibliotece szkolnej jest Twoim 

zdaniem?   

bardzo wysoka wystarczająca  niewystarczająca nie wiem 

7 5% 46 35% 32 25% 46 35% 

 

Dla 35% ankietowanych liczba zbiorów w bibliotece szkolnej jest wystarczająca, natomiast 
dla 24% jest niewystarczająca. Zaledwie 5% ocenia stan zbiorów bardzo wysoko, a 35% 
z badanych nie ma zdania na ten temat.   
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Pytanie 4. Jak oceniasz księgozbiór biblioteki szkolnej? 

zgodny z moimi potrzebami 
i oczekiwaniami, 

27 20% 

zbyt nieaktualny (brak nowości), 18 11% 

za dużo lektur, za mało literatury dla 
młodzieży, 

20 13% 

za dużo literatury dla młodzieży, za mało 
lektur, 

19 12% 

nie znam księgozbioru biblioteki szkolnej, 52 37% 

inne: …… 8 6% 

 

Najwięcej spośród ankietowanych (37%) przyznaje się, że nie zna zasobów biblioteki 
szkolnej, a 11% uważa go za zbyt nieaktualny. 13% uczniów uważa, że w zasobach 
bibliotecznych jest zbyt dużo lektur w stosunku do literatury młodzieżowej, natomiast 12% 
uważa wręcz odwrotnie. 20% badanych ocenia księgozbiór jako zgodny z swoimi potrzebami 
i oczekiwaniami.  
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Pytanie 5. O jakie publikacje należy wzbogacić zbiory biblioteki szkolnej? 

lektury, 6 3% 

czasopisma,  5 2% 

nowości wydawnicze, 20 12% 

pomoce maturalne i repetytoria zawodowe, 28 17% 

audiobooki, 18 11% 

e-booki, 26 16% 

podaj tytuły/ autora książek, które powinny 
wzbogacić księgozbiór: 

8 5% 

nie wiem   51 34% 

 

Oceniając, o jakie publikacje należy wzbogacić zbiory biblioteczne najmniej uczniów 
podaje  lektury (3%) oraz czasopisma (2%). Dla 17% badanych istotne byłoby dokupienie 
dodatkowych pomocy maturalnych i repetytoriów, dla 16%  e-booków, dla 12% nowości 
wydawniczych, natomiast dla 11% audiobooków. Najwięcej z badanych 34%  nie ma zdania 
na ten temat.  
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Pytanie 6. Która z form działalności biblioteki szkolnej jest według Ciebie najbardziej 

atrakcyjna?   

 

 

 

Najatrakcyjniejszą formą działalności dla 40% ankietowanych są przeprowadzane spotkania 
z ciekawymi ludźmi, natomiast najmniej ciekawe okazują się lekcje biblioteczne wskazywane 
przez 10% ankietowanych.  

wystawki okolicznościowe i tematyczne, 23 17% 

lekcje biblioteczne, 14 10% 

spotkania z ciekawymi ludźmi, 54 40% 

konkursy, 25 19% 

inne:………………… 19 14% 
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Pytanie 7. W jakim celu odwiedzasz bibliotekę? 

 

wypożyczyć książki, 88 40% 

skserować, wydrukować materiały, 46 26% 

skorzystać z internetu, 21 11% 

przygotować się do zajęć, odrobić lekcje, 7 5% 

porozmawiać,  uzyskać poradę, 6 4% 

poczekać na rozpoczęcie lekcji lub zajęć 
pozalekcyjnych,   

4 3% 

inne…………..  21 11% 

 
 
40% badanych odwiedza bibliotekę, aby wypożyczyć książki, trochę mniej, bo 26%, 

aby skserować lub wydrukować materiały potrzebne do nauki. W mniejszości są osoby, które 
przychodzą do biblioteki przygotować się do zajęć (5%), porozmawiać czy uzyskać poradę 
(4%) oraz poczekać na pozostałe lekcje (3%).  
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Pytanie 8. W jaki sposób nauczyciele rozwijają Twoje zamiłowanie do książek?  

 

przedstawiają propozycje książek, które warto 
przeczytać, 

25 14% 

uświadamiają korzyści płynące z czytania, 19 10% 

proponują udział w akcjach czytania, np.  Czytamy 
Potop, Pana Tadeusza, 

6 4% 

przygotowują wystawy książek, 5 3% 

zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach 
recytatorskich, 

8 5% 

organizują zajęcia w bibliotece, 2 1% 

pracujemy z książką na lekcji 39 20% 

głośno czytają ciekawe teksty, 11 6% 

organizują wyjścia do teatru/ lub kina na adaptacje 
tekstów literackich, 

16 8% 

zachęcają do czytania książek podczas godzin 
wychowawczych, 

4 2% 

organizują kiermasze podręczników, 20 11% 

inne: …… 33 16% 
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Najwięcej z badanych (20%) uważa, że dzięki pracy z książką na lekcji nauczyciele 
rozwijają ich zamiłowanie do książek. Tylko 4% badanych stwierdziło, ze zachętą do czytania  
stanowi udział w akcjach czytania, 3% wskazało przygotowanie wystaw książek, 2% 
zachęcanie do czytania podczas godzin wychowawczych, a 1% organizowanie zajęć 
w bibliotece. 

 

 

 

Pytanie 9. Ile książek przeczytałeś/-łaś w tym roku?  

0 lub 1 książkę, 58 42% 

2 lub 3 książki, 38 27% 

od 4 do 9 książek, 26 19% 

od 10 do 20 książek 7 5% 

więcej niż 21 książek 9 7% 

 
W ciągu roku najwięcej z ankietowanych (42%) przeczytało jedną książkę lub żadnej, 

natomiast najmniej z badanych (5%) przeczytało 10-20 książek. Powyżej 21 książek rocznie 
przeczytało jedynie 7% spośród ankietowanych.  
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Pytanie 10. Po jakie książki sięgasz najczęściej? 

 

fantastyka, 62 33% 

literatura piękna, 5 4% 

książki sensacyjne, horrory, historyczne, 
przygodowe..., 

42 20% 

komiksy, 14 6% 

lektury szkolne, 23 13% 

literatura popularnonaukowa, 14 6% 

nie czytam, 22 10% 

inne: ……  15 8% 

 

Najwięcej z ankietowanych czyta książki fantastyczne (33%) oraz książki sensacyjne, 
horrory, historyczne, przygodowe (20%). Najmniej uczniów sięga po literaturę piękną (4%), 
komiksy (6%) oraz literaturę popularnonaukową (6%).  
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Pytanie 11. Jaki jest Twój sposób czytania lektur? 

 

czytam samodzielnie,  73 38% 

czytam fragmenty, 16 10% 

czytam streszczenie, 
opracowanie, 

40 21% 

czytam z pomocą dorosłych, 6 4% 

słucham audiobooków, 19 12% 

nie czytam 26 15% 

 

Najwięcej spośród badanych lektury czyta samodzielnie (38%), a najmniej (4%) 
z pomocą dorosłych. Uczniowie często wybierali także inne odpowiedzi. 21% uczniów czyta 
streszczenia i opracowania, 12% z badanych słucha audiobooków, natomiast 10% czyta 
jedynie fragmenty lektur.  
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Pytanie 12. Czytam ponieważ: 

muszę, jest to lektura, nie mam wyboru, 70 37% 

muszę przygotować się do sprawdzianu, 
odpowiedzi, 

40 20% 

pragnę rozwijać zainteresowania, 20 10% 

zainteresowała mnie filmowa/teatralna 
adaptacja dzieła, 

6 2% 

lubię książki tego autora, 21 11% 

ktoś mnie zachęcił do czytania, 9 4% 

jest to forma spędzania wolnego czasu, 19 9% 

Inne:  16 7% 

 

Najwięcej z badanych tj. 37% czyta książki, ponieważ jest to lektura i są do tego 
zmuszeni. 20% spośród ankietowanych czyta, aby przygotować się do sprawdzianu, a 10% 
czyta, aby rozwijać własne zainteresowania. Najmniej uczniów zostało zachęconych do 
czytania przez inną osobę (4%) lub zainteresowała ich filmowa/teatralna adaptacja dzieła 
(2%). 



Raport z ewaluacji wewnętrznej  2016/2017 

 

20 | S t r o n a  

 

 

 
Pytanie 13. Co zachęciłoby Cię do czytania? 

 

interesująca treść,  87 41% 

dobre opinie o książce,  17 11% 

dobra recenzja,  15 9% 

sugestia rodziców,  2 1% 

sugestia nauczycieli,  1 1% 

opinia kolegów, koleżanek,  27 15% 

krótka treść, 27 15% 

inne: …… 11 7% 

 

Wśród badanych 41% ocenia, że najbardziej do czytania zachęciłaby ich ciekawa treść 
książki, natomiast dla 15% zachęcająca jest opinia kolegów lub krótka treść książki. Najmniej 
z badanych 1% wskazuje sugestie rodziców lub nauczycieli jako zachętę do czytania książek.  
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Pytanie 14. Czy masz ulubioną książkę/i?  

 

tak nie 

66 49% 68 51% 

   

 

 

 

Jeśli tak, to podaj tytuły/ autora: Saga o Wiedźminie, Latarnik, Depeche Mode. 
Narodziny ikony, Moje lata w Top Gear, I nie było już nikogo, Snajper, Harry Potter, 
Przekroczyć granice, Historia mafii sycylijskiej, Kamasutra, Akademia Pana Kleksa, Elementy 
Euklidesa, Więzień labiryntu, Jak Wojtek został strażakiem, Crime story, World of warcraft, 
Winnetou, Queen. Królewska historia, Jutro, Słoneczna dolina, Sława światłości, Uniwersum. 
Metro 2033, Biały kieł, Wizja Dean koontz, Diablo. Dziedzictwo krwi, Chłopcy z Placu Broni, 
Zwiadowcy, Odyseja kosmiczna, Pinokio, Tolkien, Mein Kampf, Polowanie na Wilka z Wall 
Street, Dżuma, Droga do finansowej wolności. 
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Pytanie 15. Jakie działania,  Twoim zdaniem należałoby podjąć, by można było częściej 
i efektywniej korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej? 

 
Odpowiedzi ankietowanych: 

- nowsze komputery,  
- konkursy związane z przeczytaniem danej książki,  
- konkursy typu „dworki”,  
- audiobooki,  
- nowy wygląd biblioteki,  
- rozszerzenie pomieszczenia, więcej stanowisk,  
- wdrożyć nowe technologie,  
- więcej dostępnych książek. 
 
 

3. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 

RODZICÓW: 

Ankieta przeprowadzona została wśród rodziców  sześciu klasach: IIA, IID, IIG, IIIB, 

IIID, IIIE.  

Na pytania odpowiedziało w sumie 101 rodziców.   

Pytanie 1.   Czy Państwa syn/córka lubi czytać książki? Jeśli tak, to jaką literaturę czyta 

  najchętniej? (przykładowo: literaturę przygodową, komiksy, fantastykę,   

  wiersze, inne  – jakie?) 

 

 Tak 51 52% 

Nie 48 49% 
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Nieznaczna większość rodziców- 52% stwierdziła, że uczniowie lubią czytać książki, 

a z pozycji, po które najczęściej sięgają wymienili fantastykę, literaturę przygodową i fantasy 

techniczną. Z pozostałych gatunków wskazano biografie, gazety specjalistyczne 

(motoryzacyjne, muzyczne i sportowe), komiksy, a także angielskie instrukcje do gier 

planszowych. 

 

Pytanie 2.    Kto i co ma największy wpływ na nawyki czytelnicze Państwa syna/córki? 

konieczność przeczytania lektury 57 43% 

wzór rodziców i innych członków rodziny 24 18% 

rówieśnicy i ich zamiłowania czytelnicze 7 5% 

edukacja czytelnicza w szkole i innych 

placówkach kultury 

7 5% 

moda na jakąś książkę lub tematykę 32 24% 

inne 7 5% 
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Większość rodziców (43%) wskazuje konieczność przeczytania lektury jako główny 

czynnik skłaniający uczniów do sięgnięcia po książkę. Płynie stąd wniosek, że w poziomie 

czytelnictwa rolę nie do przecenienia odgrywają lekcje języka polskiego. Na drugim miejscu 

wymienili modę na jakąś książkę lub tematykę. Na trzecim miejscu znalazł się wzór rodziców 

i innych członków rodziny. Wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się, m.in. potrzeba 

uzyskania informacji, rozwijanie zainteresowań. 

Wniosek: Czytanie lektur to w dalszym ciągu główny czynnik skłaniający uczniów do 

sięgania po książkę - więc dobór lektur (na ile to możliwe) powinien być dostosowany do 

zainteresowań uczniów. 

Pytanie  3.   W jaki sposób Państwa syn/córka czyta lektury szkolne? 

czyta samodzielnie 72 56% 

czyta fragmenty 11 9% 

czyta streszczenie, opracowanie 25 20% 

czyta z pomocą dorosłych 0 0% 

słucha audiobooków 18 14% 

nie czyta 2 2% 
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Aż  56% rodziców stwierdziło, że uczniowie czytają lektury samodzielnie, co piąty 

wskazał słuchanie audiobooków, jako źródło znajomości . Tylko 2 rodziców przyznało, że ich 

dzieci nie sięgają po lektury. 

Wniosek: ponieważ coraz częściej uczniowie sięgają po książki na innych nośnikach, należy 

stworzyć bibliotekę audiobooków i e-booków. 

 

Pytanie  4.  W jaki sposób zachęca Pan/Pani swojego syna/córkę do czytania książek? 

poprzez rozmowę na temat książek 66 53% 

przez wspólne czytanie 4 3% 

poprzez zachęcanie do konkursów czytelniczych, literackich 7 6% 

poprzez wizyty w księgarniach 14 11% 

nakaz przeczytana konkretnej książki 21 17% 

inne (jakie?)  12 10% 
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W jaki sposób zachęca Pan/Pani swojego 
syna/córkę do czytania książek?

poprzez rozmowę na temat książek

przez wspólne czytanie

poprzez zachęcanie do konkursów
czytelniczych, literackich

poprzez wizyty w księgarniach

nakaz przeczytana konkretnej książki

inne (jakie?)

 

Dla większości rodziców (53%) poprzez rozmowę na temat książek   możemy zachęcić 

młodzież do częstszego sięgania po literaturę, drugim pod względem skuteczności sposobem 

jest narzucanie konieczności przeczytania danej książki. Wspólne czytanie jest skuteczną 

metodą tylko dla 3% badanych. 

Wśród propozycji składanych przez rodziców znalazły się, m.in. konieczność pogłębiania 

wiedzy, książka dawana jako prezent i własny przykład. 

Wniosek: rozmowa na temat ciekawych książek to w dalszym ciągu najlepsza zachęta do 

sięgania po książki. Jednak kanon lektur obowiązkowych to dla wielu najskuteczniejszy 

bodziec do czytania. 

 

Pytanie 5.   W jakim celu  Państwa syn/córka korzysta z biblioteki szkolnej? 

wypożycza albo czyta, przegląda tam 

książki 

43 32% 

drukuje, kseruje materiały 10 8% 

odrabia lekcje 9 7% 

korzysta z internetu, komputerów 33 25% 

może liczyć na pomoc nauczycieli 

bibliotekarzy w różnych sprawach 

7 5% 
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czeka na rozpoczęcie lekcji lub zajęć 

pozalekcyjnych w czytelni 

1 1% 

nie wiem 27 20% 

inne 3 2% 

 

 

 

Większość rodziców (43 osób) wskazała najbardziej tradycyjną rolę biblioteki, tzn. 

miejsce wypożyczania książek. Co trzeci badany  wskazał  bibliotekę jako miejsce, gdzie 

uczniowie mogą skorzystać  z internetu i komputera. Dla 8% biblioteka to miejsce, gdzie 

można skorzystać z drukarki i kserokopiarki. 

Wniosek: chociaż rola biblioteki  w dalszym ciągu głównie polega na wypożyczaniu książek, 

jednak powoli zmienia się ona w centrum informatyczno-komputerowe, więc należy dbać, 

by dostępność do komputerów, spełniających wysokie wymagania, z dostępem do 

szybkiego łącza internetowego była jak największa. 
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Pytanie 6.  Jak często Państwa syn/córka korzysta z zasobów biblioteki szkolnej? 

bardzo często 1 1% 

 często 16 17% 

rzadko 68 73% 

wcale 8 9% 

 

Jak często Państwa syn/córka korzysta z 
zasobów biblioteki szkolnej?

bardzo często

 często

rzadko

wcale

 

Na pytanie Jak często Państwa syn/córka korzysta z zasobów biblioteki szkolnej? 73% 

badanych wskazało, że rzadko, a tylko 1 rodzic ocenił, że często. 

Wniosek: Należy zadbać, aby spopularyzować wśród uczniów zasoby biblioteczne. 

Pytanie 7. Jak ocenia Pan/Pani jakość zasobów biblioteki szkolnej? 

bardzo bogate 5 5% 

wystarczające 27 28% 

niewystarczające 1 1% 

nie znam zasobów biblioteki 64 66% 
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Ponad 66% rodziców twierdzi, że nie zna zasobów biblioteki, zaś 28% utrzymuje, że 

zasoby te są wystarczające. 

Wniosek: Należałoby zaznajomić rodziców z ofertą biblioteki szkolnej. 

 

Pytanie 8.    O jakich formach pracy biblioteki szkolnej słyszeli Państwo w poprzednim 

   roku szkolnym? 

wystawki okolicznościowe 

i tematyczne 

21 35% 

lekcje biblioteczne 15 25% 

 spotkania z ciekawymi ludźmi 7 12% 

konkursy czytelnicze, np. 

Czytamy Potop, Pana Tadeusza 

8 13% 

inne 9 15% 
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O jakich formach pracy biblioteki szkolnej 
słyszeli Państwo w poprzednim roku 

szkolnym

wystawki okolicznościowe i
tematyczne

lekcje biblioteczne

 spotkania z ciekawymi ludźmi

konkursy czytelnicze, np.
Czytamy Potop, Pana Tadeusza

inne

 

Jeśli chodzi o formy pracy biblioteki, 35% wskazała wystawki okolicznościowe 

i tematyczne, a 25% lekcje biblioteczne. 

 

Pytanie 9.  Jakie działania Państwa zdaniem należałoby podjąć, by młodzież chętniej 

  sięgała po książkę, korzystała z zasobów biblioteki szkolnej? 

Wśród zaproponowanych przez rodziców działań najczęściej przewijał się pomysł 

organizacji lekcji bibliotecznych. Jednak wielu wskazywało, że jedyną skuteczną "zachętą" 

sięgnięcia po książkę byłoby ograniczenie (lub  odebranie) telefonu komórkowego, odcięcie 

internetu, limitowanie czasu spędzanego przed komputerem, a nawet wyłączenie prądu - te 

rozwiązania wskazują na bezsilność środowiska domowego w kształtowaniu lepszych postaw 

uczniów. Alternatywnymi pomysłami proponowanymi przez rodziców były spotkania 

z ciekawymi ludźmi, starania, by oferta biblioteczna nadążała za zainteresowaniami 

młodzieży, konkursy czytelnicze (koniecznie z nagrodami!), omawianie książek 

z odniesieniem do współczesnego życia, wizyty na targach książek i wreszcie wypożyczalnia 

audiobooków. 

Wniosek: wielu rodziców wykazuje bezradność w kwestii propagowania czytelnictwa 

wśród dzieci, więc rola nauczycieli (zarówno j.polskiego, jak i innych przedmiotów) jest 

trudna do przecenienia. 
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Pytanie 10.  Czy istnieje taka książka, do której Państwa syn/córka chętnie powraca? 

 

Tak 28 33% 

Nie 57 67% 

  

 

 

67 % rodziców odpowiedziało, że są książki , do których ich dzieci chętnie wracają. 

Absolutnym liderem jest seria książek o Harrym Potterze. Inne wymieniane tytuły to 

Wiedźmin, Metro, Zwiadowcy, Hobbit, Star Wars, ale także Czerwone i czarne, Potop 

i Krzyżacy. 

Wniosek: ww. tytuły powinny zasilić zasoby biblioteki (albo w formie papierowej, albo e-

booków). 
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4. ANALIZA DOKUMENTÓW 

 
4.1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują: 

lektury 
 

18,74% 

literatura piękna 36, 5% 

literatura popularnonaukowa 31% 

filmy 120 szt. 

czasopisma Polonistyka 
Język Polski w Liceum 
Matematyka 
Fizyka w szkole 
Chemia w szkole 
Elektronika praktyczna 
Elektronika dla wszystkich 
Biblioteka w szkole 
Charaktery 
Cogito 
Atest. Ochrona pracy 
Dziennik Polski 

audiobooki i e-booki 
 

brak 

 

4.2. Średnia wypożyczeń w badanych klasach za rok 2015: 

KLASA ŚREDNIA  

2A 2,41 

2D 1,8 

2G 0,86 

3B 2,15 

3D 0,75 

3E 2,64 

 

 

4.3. W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka szkolna przygotowała 12 wystaw okolicznościowych 

i tematycznych oraz przeprowadziła 3 konkursy: 

WYSTAWY KONKURSY 

  Rok 2015 rokiem Jana Długosza 
 Jestem , bo Jesteś- poezja ks. J. Twardowskiego 
 Czytam więcej 
  Lubimy czytać 
 Światowy Rok Williama Szekspira 

 Małopolska w literaturze, literatura 

w Małopolsce-  3 miejsce zajęła 

uczennica kl.1A- Izabela Taborska 
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 Rok 2016 rokiem H. Sienkiewicza 
 Krakowska Jesień Poetów (Poeci w Krakowie) 
 Ta , co nie zginęła(11 listopada) 
 Biblio ,ojczyzno moja… 
 Jam dwór polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie, 
 Na początku był chrzest…1050 lat chrztu Polski 
 Czytam zawsze warto… 

 

 

 Utracone dziedzictwo- losy ziemian 

w XX wieku 

 Narodowe  czytanie klasyki polskiej 

 

 

 

 

4.4. WNIOSKI: 

Zbiory biblioteki szkolnej są bogate, uzupełniane zgodnie z potrzebami 

użytkowników. W roku 2015 zakupiono 188 książek o wartości 3300zł. 

Średnia wypożyczeń na 836 uczniów ZSE wynosi - 3,0. Uczniowie wypożyczają 

głównie lektury. Biblioteka przygotowuje liczne wystawy okolicznościowe 

i tematyczne oraz konkursy mające na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród 

młodzieży. 

W zbiorach biblioteki nie ma audiobooków i e-booków. 

 
 
5. WNIOSKI Z BADAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE:  
 
5.1. Ankietowani  nauczyciele i uczniowie korzystają z zasobów biblioteki. 

5.2. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele zgodnie twierdzą, iż godziny pracy biblioteki 
szkolnej są dostosowane do potrzeb użytkowników, 30% uczniów potwierdza to, 
natomiast 53% spośród nich nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi, zaznaczając  
wybór „raczej tak”. 

5.3. Według respondentów liczba zgromadzonych książek, czasopism jest bardzo wysoka 
lub wystarczająca.  1/3 spośród uczniów nie ma zdania na ten temat. Badani  nie mają 
również zgodnej opinii co do oceny zasobów biblioteki - jedni uważają, że lektur jest 
za dużo a drudzy wręcz przeciwnie. Aż 1/3 nie ma na ten temat zdania. Można więc 
wnioskować, że nie znają zasobów biblioteki.  

5.4. Zbiory biblioteki są wystarczające, ale w opinii użytkowników należy je uzupełniać  o: 
-  nowości wydawnicze rekomendowane   w różnych rankingach czytelniczych, 
-  pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, 
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-  literaturę zawodową, czasopisma branżowe, 
- pomoce do matury, np. ćwiczenia maturalne, repetytoria,  
- syllabusy do kwalifikacji zawodowych. 
Różnice w ocenie zbiorów mogą wynikać z różnorodnych potrzeb użytkowników 
zależnych np. od  preferencji zawodowych. 
 

5.5. Należy zapewnić  dostępność gatunków, autorów i tytułów wymienionych 
w ankietach, po które młodzież chętnie sięga,  m.in.:  

- fantastyka, książki sensacyjne, horrory, historyczne, przygodowe..., 
- Dean Koontz, Tolkien, Clarke, Głuchowski, Belfort, 
- Saga o Wiedźminie, Harry Potter, Zwiadowcy, Hobbit, Więzień labiryntu, Uniwersum. 

Metro 2033, Wizja, Diablo. Dziedzictwo krwi, Odyseja kosmiczna, Polowanie na 
Wilka z Wall Street, Star Wars, Droga do finansowej wolności, Czerwone i czarne. 

 
5.6. Ze względu na potrzeby, które zgłaszają uczniowie, należałoby wzbogacić zbiory 

biblioteki o audiobooki i e-booki. Papierowa wersja książki dla wielu uczniów 
przestaje być atrakcyjna i wygodna w użyciu.  
 

5.7. Potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki powinny być z nimi konsultowane 
poprzez, np. ogłoszenie w Librusie, internetową ankietę na stronie ZSE lub 
Facebooku. 
 

5.8. Należy stworzyć system upowszechniania zbiorów biblioteki i zapoznać użytkowników 
z jej ofertą np.opublikować listę dostępnych pozycji oraz nowości na stronie szkoły. 
Z ofertą biblioteki należy zapoznać również rodziców, by mogli czynnie włączyć się 
w promocję czytelnictwa wśród młodzieży.  

 
5.9. Upowszechniać formy działalności biblioteki szkolnej poprzez informacje na stronie 

internetowej szkoły lub utworzenie wydarzenia na Facebooku. 

5.10. Prawie połowa spośród ankietowanych nauczycieli odwiedza bibliotekę, by skorzystać 
ze zbioru książek. Natomiast uczniowie wypożyczają przede wszystkim lektury, co 
świadczy o aktywności czytelniczej wynikającej jedynie z obowiązku szkolnego. 

5.11. Czytanie lektur to w dalszym ciągu główny czynnik skłaniający uczniów do sięgania po 
książkę - więc dobór lektur (na ile to możliwe) powinien być dostosowany do 
zainteresowań uczniów. Badani najczęściej czytają, bo są do tego zmuszani przez 
nauczycieli języka polskiego. 

 
5.12. Zatrważająco spada liczba książek, które badani przeczytali w ciągu roku (aż 42% 

uczniów przeczytało od 0 do 1 książki). Z wypowiedzi uczniów wynika, że nie sięgają 
po literaturę piękną. Natomiast 31% nie czyta lektur, tylko ich streszczenia lub 
fragmenty.  
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5.13. Systematycznie -raz w tygodniu- odwiedza bibliotekę tylko 1% uczniów. 
1/3 młodzieży  korzysta z jej zasobów raz w miesiącu lub raz w półroczu. 

5.14. Należy dotrzeć do uczniów tych klas, którzy nie są zainteresowani podejmowanymi 
przez bibliotekę działaniami oraz zachęcać do sięgania po książki również spoza 
kanonu lektur. 

 
5.15. Do czytania  niewątpliwie zachęciłaby wszystkich interesująca treść, dobre opinie 

o książce oraz ciekawa ich zapowiedź lub recenzja. Dla uczniów dodatkowym 
impulsem do czytania jest recenzja rówieśników, co świadczy o typowej dla wieku 
adolescencji podatności na sugestie kolegów.  Wg rodziców rozmowa na temat 
ciekawych książek to w dalszym ciągu najlepsza zachęta dla ich dzieci do sięgania po 
książki. Sami uczniowie twierdzą, że wpływ zarówno rodziców, jak  i nauczycieli jest 
niewielki.  

5.16. Przeważająca większość uczniów czyta książki samodzielnie, ale czasem pomagają im 

dorośli. 

5.17. Zmienił się charakter biblioteki obok funkcji czytelniczych spełnia ona również rolę 
miejsca dostępu do technologii informatycznych.  1/3 użytkowników (32% 
nauczycieli, 34% uczniów) odwiedza bibliotekę, by skserować, wydrukować materiały.  
 

5.18. Wobec zmieniających się potrzeb użytkowników należy zadbać o stan stan techniczny 
sprzętu komputerowego i elektronicznego, będącego na wyposażeniu biblioteki oraz 
dostępność do szybkiego łącza internetowego. 

 
5.19. Ankietowani zwracają uwagę na zły stan sprzętu komputerowego oraz na to, że jest 

on przestarzały i utrudnia korzystanie z zasobów Internetu. 

5.20. Grupa ankietowanych uważa, że biblioteka powinna być wyposażona w sprzęt 
multimedialny, rzutnik, telewizor z możliwością odtwarzania plików i kaset 
znajdujących się w bibliotece. 
 

5.21. Biblioteka szkolna podejmuje czynności, których celem jest rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. Działania biblioteki 
są atrakcyjne, największym uznaniem  cieszą się jednak spotkania z ciekawymi ludźmi 
i wystawki. 

 
5.22. Zdaniem rodziców biblioteka szkolna podejmuje szereg działań zachęcających 

uczniów do czytania i potrafią wskazać te działania. Za najbardziej widoczne wskazują 
wystawki upowszechniające czytelnictwo.  

  
5.23. Rodzice zauważają, że uczniowie mają możliwość, skorzystania z komputera 

i Internetu w bibliotece szkolnej oraz wydrukowania, skserowania materiałów. 
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5.24. Niewielu rodziców (12%) słyszało o spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Należałoby więc 
poprzez, np. stronę internetową ZSE oraz szkolny profil na Facebooku nagłośnić te 
wydarzenia. 

5.25. 66% rodziców nie zna zasobów biblioteki szkolnej, a tym samym trudno im jest ocenić 
jakość zbiorów. Należy więc wprowadzić modyfikację metod upowszechniania 
czytelnictwa np. poprzez publikację na szkolnej stronie internetowej listy 
najciekawszych pozycji. 

5.26. Rodzice widzą potrzebę zmodyfikowania, poszerzenia form i metod działalności 
biblioteki np. poprzez wyjścia na targi książki. 

 
5.27. Wielu rodziców wykazuje bezradność w kwestii propagowania czytelnictwa wśród 

dzieci, więc rola nauczycieli (zarówno j.polskiego, jak i innych przedmiotów) jest nie 
do przecenienia.    

 

III. WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI MOCNYCH I SŁABYCH STRON 
 
 
MOCNE STRONY: 
 

1. Bogaty księgozbiór. Wystarczająca liczba lektur. 

2. Dostosowane do potrzeb użytkowników godziny pracy biblioteki szkolnej. 

3. Atrakcyjne formy działalności biblioteki. 

4. Dostęp do technologii informatycznych. 

 

SŁABE STRONY: 
 

1. Brak systemu upowszechniania zasobów biblioteki. 

2. Niewystarczająca ilość i jakość pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych. 

3. Ubogie zbiory audiowizualne i zbiory czasopism branżowych. 

4. Brak audiobooków  i e-booków jako nowoczesnej formy zachęcania uczniów do 

czytania.  

5. Stan techniczny sprzętu komputerowego i elektronicznego. 
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IV.  REKOMENDACJE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W ZAKRESIE 
SKUTECZNOŚCI ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ 
UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW:   

 

1. Realizować dotychczasowe formy działań, które cieszą się największym uznaniem, 
tzn: spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawki okolicznościowe i tematyczne, konkursy. 

2. Rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród młodzieży. Wyjść poza schemat 
aktywności czytelniczej wynikającej jedynie z obowiązku szkolnego (kanonu lektur). 
Dotrzeć do uczniów, którzy nie są zainteresowani działaniami biblioteki szkolnej.  

3. Zakupić więcej nowości, szczególnie książek pozalekturowych, pomocy 
dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, zbiorów audiowizualnych i  czasopism. 
Zapewnienić dostępność tytułów, autorów, gatunków, po które młodzież chętnie 
sięga:  

 fantastyka, książki sensacyjne, horrory, historyczne, przygodowe..., 
 Dean Koontz, Tolkien, Clarke, Głuchowski, Belfort, 
 Saga o Wiedźminie, Harry Potter, Zwiadowcy, Hobbit, Więzień labiryntu, 

Uniwersum. Metro 2033, Wizja, Diablo. Dziedzictwo krwi, Odyseja kosmiczna, 
Polowanie na Wilka z Wall Street, Star Wars, Droga do finansowej wolności. 

 
Uzupełniać  zbiory także o: 

 pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, 
 literaturę zawodową, czasopisma branżowe, 
 pomoce do matury i  egzaminów zawodowych. 

 
4. Podnieść skuteczność działań szkoły poprzez uzupełnienie zbiorów o audiobooki, e-

booki (po zweryfikowaniu prawnych i technicznych możliwości wypożyczania tego 

typu publikacji). 

5. Wprowadzić system upowszechniania zbiorów biblioteki i zapoznać użytkowników 
z jej ofertą, np.opublikować listę dostępnych pozycji oraz nowości na stronie szkoły. 
Z ofertą biblioteki należy zapoznać również rodziców, by mogli czynnie włączyć się 
w promocję czytelnictwa wśród młodzieży. Wykorzystać  Facebooka. 

6. Unowocześnić bibliotekę. 
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V.  ANALIZA STOPNIA WDROŻENIA REKOMENDACJI W OBSZARZE 
PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI SFORMUŁOWANYCH 
W RAPORCIE 2015/16  

1.  Należy w  większym stopniu rozmawiać z uczniami o tym jak się uczyć. 

Analiza tematów lekcji wychowawczych w roku szkolnym 2016/17 – okres pierwszy wykazuje zbyt 

małe zainteresowanie tematem dotyczącym metod i sposobów uczenia się. Tylko w dwóch klasach 

takie tematy zostały przeprowadzone ( ID i IVD).  

Na wyjazdach integracyjnych dla klas pierwszych wszyscy uczniowie tych klas uczestniczyli 

w zajęciach z psychologiem i pedagogiem szkolnym dotyczących metod i sposobów uczenia się 

i szybkiego zapamiętywania. Stopień wykorzystania możliwości przekazu takiej wiedzy uczniom jest 

ciągle niewystarczający i należy bardziej wdrażać tę rekomendację przez wychowawców 

w poszczególnych klasach. 

2. W większym stopniu pozyskiwać i wykorzystywać informacje o losach absolwentów. 

Ta rekomendacja jest głównie realizowana poprzez udział szkoły w badaniu losów absolwentów 

organizowany przez Urząd Miasta Krakowa, gdzie mamy informację zwrotną dotyczącą dalszych 

losów naszych uczniów. Badanie przeprowadzane jest w klasach IV technikum i III szkoły zawodowej. 

Ponadto wykorzystujemy możliwości przedstawienia naszym uczniom informacji o losach naszych 

absolwentów przez organizowanie spotkań z nimi w ramach różnych ukierunkowanych tematycznie 

prelekcji. W bieżącym roku szkolnym organizacja 70-lecia ZSE sprzyjała pozyskiwaniu informacji 

o losach naszych uczniów. 

3. Zwiększyć liczbę działań kształtujących postawę uczenia się przez całe życie. 

Uczenie się jest najważniejszym procesem w szkole i zajmuje centralne miejsce w ewaluacji pracy 

szkoły. Jeżeli chodzi o kwestie uczenia się ciągłego przez cale życie to temat ten jest słabo 

przedstawiany zarówno w tematyce lekcji wychowawczych, jak i innych działaniach procesu 

dydaktycznego szkoły  (analiza tematyki zapisów w dziennikach lekcyjnych). Powinno być więcej 

działań, które zwracałyby uwagę na konieczność wdrażania procesu uczenia się przez całe życie. Brak 

wpisów w dziennikach lekcyjnych dotyczących tego zagadnienia  świadczy o małym zainteresowaniu 

tą tematyką 

4. Przemyśleć, w jaki jeszcze sposób można wprowadzić korekty w podziałach godzin 

poszczególnych klas, ograniczyć zmiany podziału godzin w trakcie roku szkolnego. 

W tym roku szkolnym 2016/17 zmiany podziału godzin ogranicza się do minimum potrzeb 

organizacyjnych, co korzystniej wpływa na realizację zajęć dodatkowych. Całkowita synchronizacja 

planu nauczania i planu zajęć dodatkowych jest trudna do realizacji z względów technicznych (duża 

ilość grup). W pierwszym okresie nauki 2016/17 widoczna jest znaczna poprawa w organizowaniu 

planu nauczania. 


