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WSTĘP

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.  Celem tego opracowania

jest poinformowanie zainteresowanych o wynikach przeprowadzonej ewaluacji.

W  procesie  prowadzenia  autoewaluacji  uczestniczyli  wszyscy  nauczyciele,

ale  ewaluacją  wewnętrzną  kierował  powołany  zespół  ewaluacyjny,  w  skład

którego  weszli:  p.  Renata  Frach,  p.  Justyna  Kowalska,  p.  Ilona  Paciorek,

p. Elżbieta Antosiewicz.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 w wyniku ustaleń z p. Dyrektor,

a  także  w  wyniku  wymagań  zewnętrznych  tj.  oczekiwań  ze  strony

państwa(reprezentowanego  przez  organ  nadzorujący)1,  społeczność  lokalną,

rodziców,  ale  i  wymogów wewnętrznych  –  potrzeb  naszej  szkoły  ustaliśmy

przedmiot oraz cel ewaluacji. 

Przedmiot ewaluacji : 

Oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia oczekiwania uczniów.

Celem  prowadzonych  przez  nas  badań  było  pozyskanie  informacji

na  temat  adekwatności  prowadzonych  zajęć  pozalekcyjnych  do  potrzeb

uczniów.

Pracę  zaczęłyśmy  od  napisania  Projektu  ewaluacji  wewnętrznej,  który

tworzyły następujące komponenty: 

a) przedmiot i zadania ewaluacji, 

b) pytania kluczowe,

c) kryteria/wskaźniki,

d) metody i techniki zbierania danych,

1 Stanowią one załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
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e) metody doboru próby badawczej,

f) harmonogram,

g) aneks (zawierający między innymi wzory narzędzi badawczych).

Dobór  próby  badawczej  nie  był  losowy,  ale  celowy.  Respondenci

to  osoby,  które  dostarczyły  nam  niezbędnych  informacji  nt.  badanego

przedmiotu. 
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OPIS METODOLOGII

Badanie  zostało  przeprowadzone  w  roku  szkolnym  2016/2017  

przez  zespół  ds.  ewaluacji  wewnętrznej,  w  skład  którego  weszli  :p.  Renata

Frach,  p.  Justyna  Kowalska,  p.  Ilona  Paciorek,  p.  Elżbieta  Antosiewicz.

Badaniem  objęto  99  uczniów,  32  rodziców  (kwestionariusz  ankiety)  i  23

nauczycieli.  Przeprowadzono  wywiad  indywidualny  z  dyrektorem  szkoły,

przeanalizowano  dokumentację  tj.  dzienniki  zajęć  pozalekcyjnych,

ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  frekwencję  uczniów  na  zajęciach

dodatkowych oraz programy takich zajęć. 

Szczegółowo  przeanalizowany  został  Raport  z  ewaluacji  problemowej,

zewnętrznej  przygotowany  przez  Kuratorium Oświaty  w  Łodzi,  a  dokładnie

część  stanowiąca  opis  wymagania:  Szkoła  lub  placówka  wspomaga  rozwój

uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  indywidualnej  sytuacji,  gdyż  dane  zawarte

w tym raporcie opisują realizację wymagania, które łączy się z planowaniem,

prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych. 
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OPRACOWANIE ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole a moje zainteresowania

Ankieta została przeprowadzona w maju 2017 roku w grupie 99 uczniów klas

IV  i  VI  szkoły  podstawowej.W  niektórych  pytaniach  uczniowie  mogli

zaznaczyć kilka odpowiedzi, stąd różnice w danych źródłowych do tabeli. 
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1. Czy masz jakieś hobby, pasje lub zainteresowania

Wszyscy ankietowani uczniowie podają, iż mają zainteresowania. 
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2. Czym się interesujesz?

Inne: harcerstwo - 1,  historia - 1, aktorstwo - 1, taniec - 7, 
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gry komputerowe - 1, motoryzacja - 1, robotyka – 1,

moda - 1, pisarstwo - 1, geografia - 2, gra na instrumentach - 1, śpiew -1

Największym zainteresowaniem uczniów cieszy się sport. Na podobnym poziomie

zainteresowania  znajduje  się  muzyka,  komputery  i  zwierzęta.  Potwierdziła  się

zauważalna  tendencja  słabego  zainteresowania  czytaniem  książek.  Wśród  innych

zainteresowań zdecydowanie wyróżnia się taniec, który wymieniło 7 osób. 
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3. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań/zajęcia wyrównawcze ? 

Spośród 99 ankietowanych 82% uczniów wie, że w szkole odbywają się zajęcia

pozalekcyjne,  czyli  koła  zainteresowań,  przedmiotowe  –  rozwijające

zainteresowania lub zajęcia wyrównawcze – uzupełniające braki w wiedzy.

18% ankietowanych nie jest zorientowana czy takie zajęcia się odbywają.
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4. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli z twojej szkoły?

80% ankietowanych deklaruje  swój  udział  w zajęciach pozalekcyjnych.  20%

uczniów nie uczestniczy w nich z różnych powodów.

5. Dlaczego nie uczęszczasz na istniejące w szkole zajęcia pozalekcyjne?

Liczba
ucznió

w
Nie odpowiada mi dzień, godzina zajęć. 4
Nic nie wiem o zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole. 1
Nie mam czasu. 5
Mieszkam za daleko od szkoły. 4
Rodzice mi nie pozwalają. -
Nie ma w szkole kół, na które chciałbym uczęszczać. 8
Z innych powodów. -

8  osób  stwierdziło,  że  nie  ma  w  szkole  kół  zainteresowań,  które  by  ich

zadowoliły, co nie dziwi biorąc pod uwagę pytanie nr 2 w części ,,Inne”, gdzie

są konkretnie sprecyzowane zajęcia takie jak moda czy motoryzacja.

5 osób nie ma czasu ale biorąc pod uwagę ofertę okolicznych domów kultury

i klubów sportowych można się spodziewać, że tam mogą rozwijać swoje pasje.
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4  ankietowanych  jako  powód  wymienia  zbyt  dalekie  miejsce  zamieszkania,

a w naszej szkole są uczniowie dowożeni przez rodziców.
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6. Zajęcia pozalekcyjne są dla ciebie...

Według  ankietowanych  zajęcia  pozalekcyjne  są  ciekawe  (65  głosów),

zrozumiałe  (35  głosów)  i  pobudzają  do  aktywności  (34  głosy).  Jako  nudne

i  stresujące  określiło  je  16  osób.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że  koło

zainteresowań  będzie  z  racji  funkcji  większą  przyjemnością  dla  ucznia  niż

zajęcia wyrównawcze. 
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7. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz?

Liczba 
uczniów

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego 37
Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 42
Zajęcia świetlicowe 15
Koła zainteresowań/przedmiotowe 34
Zajęcia sportowe 21
W żadnych 4

Na  zajęcia  wyrównawcze  z  języka  polskiego  i  matematyki  uczęszcza

porównywalna  ilość  uczniów  a  trzecią  dużą  grupą  są  uczestnicy  kół

zainteresowań i przedmiotowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że słabsi

uczniowie i mający pewne talenty oraz predyspozycje mogą znaleźć w naszej

szkole odpowiednie zajęcia pozalekcyjne.
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8. Czy zajęcia, na które uczęszczasz pozwalają rozwijać twoje zainteresowania?

80%  ankietowanych  uważa,  że  zajęcia,  w  których  uczestniczą  pomogą

im rozwijać zainteresowania.
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9. Czy dzięki zajęciom pozalekcyjnym osiągasz lepsze wyniki w nauce?

Wyniki ankiety jeśli chodzi o to pytanie są podobne jak w pytaniu poprzednim,

bo  ok.  80%  uczniów  uważa,  że  dzięki  zajęciom  pozalekcyjnym  ma  lepsze

wyniki w nauce.

10. Na jakie inne zajęcia chętnie uczęszczałbyś w naszej szkole?

Liczba
ucznió

w
Taneczne 5
Kulinarne 6
Przyrodnicze 5
Muzyczne 11
Jęz. niemieckiego 4
Piłki nożnej 7
Komputerowe 8
Programowanie 2

Aż  11  ankietowanych  chciałoby  uczestniczyć  w  zajęciach  muzycznych,

nie precyzując czy chodzi o śpiew, naukę gry na instrumencie, grę w zespole

czy  inne.  Ciągle  są  też  osoby,  które  chciałyby  mieć  zajęcia  komputerowe
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a  wcześniej  pojawiały  się  zainteresowania  grami  komputerowymi

czy programowaniem.

Powtarzające się  w podobnych ankietach ciągle  te same propozycje uczniów

wynikają  z  niemożności  dopasowania  godzin  zajęć  do  wszystkich  klas  czy

uczniów.Z uwagi na dowozy uczniów nie ma możliwości zorganizowania zajęć

późniejszym  popołudniem.  Tym  bardziej,  że  wtedy  odbywają  się  zajęcia

w innych placówkach kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Mimo  tych  przeciwności  ok.  80%  procent  uczniów  korzysta  z  oferty  zajęć

pozalekcyjnych w naszej szkoły. 
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ANALIZA  ANKIET  ADRESOWANYCH  DO  NAUCZYCIELI

PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Badaniem  objęto  23  nauczycieli.  Ankieta  była  anonimowa  i  składała  się

z  3  pytań.  Dwa  pierwsze  dotyczyły  diagnozowania  przez  nauczycieli

możliwości edukacyjnych uczniów. Diagnoza ma na celu ocenę różnorodności

oraz zasadności realizowanychna terenie szkoły zajęć dodatkowych. 

W związku z powyższym zapytaliśmy nauczycieli

1. Jakie zajęcia dodatkowo Państwo realizujecie? 

Wyniki przedstawiono w tabeli.

Koło 52%
zajęcia 

wyrównawcze
87%

inne
innowacja  pedagogiczna,  zajęcia  indywidualne,  praca

z  uczniem  zdolnym  oraz  mającym  specyficzne  trudności

w nauce, zajęcia ortograficzne, zajęcia teatralne, PTSM

Zdecydowana większość nauczycieli bo 87% ankietowanych prowadzi zajęcia

wyrównawcze, 52 % prowadzi koła zainteresowań. Wśród odpowiedzi pojawiły

się też inne, gdzie nauczyciele wymienili różnorodne formy pracy z uczniem.

Istotnym elementem polityki  wyrównywania  szans  edukacyjnych,  jest  nacisk

na  pomoc  uczniom,  którzy  ze  względu  na  czynniki  ekonomiczne,  społeczne

czy kulturowe nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty. Do grupy takich

uczniów,  można  zaliczyć  tych  o  niskich  osiągnięciach  szkolnych,

niepełnosprawnych  oraz  dotkniętych  patologiami  społecznymi.  Jak  wynikło

z ankiety nauczyciele nie pomijają w swojej ofercie uczniów, którzy z różnych

przyczyn  nie  mogą  poradzić  sobie  z  przyswojeniem  materiału.  Ponadto
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nauczyciele  starają  się  angażować  wychowanków  do  udziału

w  przedstawieniach,  imprezach  okolicznościowych  oraz  akcjach

charytatywnych.

Wniosek:

W szkole realizowany jest  bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, zarówno

z uczniem zdolnym jak i uczniem mającym problemy edukacyjne

2. W jaki sposób diagnozujecie Państwo potrzeby edukacyjne uczniów?

Rozmowa z uczniami
87%

Analiza opinii, orzeczeń PPP
91%

Rozmowa z rodzicami 
87%

Obserwacja pracy dziecka na lekcji
100%

W tym pytaniu istniała możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Przyjmuje się,

że najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów jest obserwacja.

Właśnie  ten  sposób  diagnozowania  potencjału  uczniów,  jest  najbardziej

popularny  wśród  nauczycieli  naszej  szkoły.  Stosuje  go  100%  (23  osoby)

respondentów.  Wysoki  odsetek  91%  (21osób)  badanych,  ceni  sobie  bieżące

ocenianie  oraz  analizowanie  opinii  z  PPP.  87%  (20  osób)  ankietowanych

wskazało  rozmowę indywidualną  z  uczniem,  konsultację  z  pedagogiem oraz

stosowanie  różnego  rodzaju  testów.  Nauczyciele  nie  zapomnieli  również

o  dużym  znaczeniu  rozmowy  z  rodzicami.  Taką  odpowiedź  wybrało  87%

(20 osób).

Wniosek: 
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Nauczyciele  w  sposób  wszechstronny  diagnozują  możliwości  swoich

uczniów. 

3. Jaka  jest  Państwa  opinia  nt.  zasadności  przeprowadzanych  zajęć

dodatkowych?

Warianty odpowiedzi Ilość osób, które udzieliły

takiej odpowiedzi
Są potrzebne uczniom, którzy chcą dodatkowo 

popracować

100 %

Utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach 100%
Pomagają uczniom doskonalić i rozwijać swoje 

zdolności

74% (17 osób)

Pomagają w pokonywaniu trudności w nauce 91% (21 osób)
Uczniowie mogą przygotować się do 

sprawdzianów

96% (22 osoby)

100% ankietowanych uważa, że prowadzone zajęcia bardzo pomagają uczniom

wymagającym  dodatkowego  wsparcia,  ale  też  ugruntowują  wiedzę  zdobytą

na  zajęciach.  W  czasie  dodatkowych  zajęć  można  dostosować

do  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  uczniów  metody  pracy.  Według

nauczycieli  poprzez  zajęcia  dodatkowe  dzieci  realizują  również  swoje  pasje

i  zainteresowania.  W  czasie  dodatkowych  godzin  można  również  utrwalić

materiał, który obejmować będzie sprawdzian.

Wniosek: 

Nauczyciele uważają, że zajęcia dodatkowe są bardzo potrzebne uczniom

na każdym etapie edukacyjnym.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ANALIZY  DZIENNIKÓW  ZAJĘĆ

POZALEKCYJNCYH  W KLASACH I – III orazIV – VI.
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Pytanie kluczowe : Jaki jest udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych?

Analiza dokumentów – dzienniki oraz programy zajęć w klasach I-III 

Analizie poddano – dzienniki zajęć w klasach I-III. 

Na  podstawie  analizy  dokumentacji  ustalono,  że  w szkole  przeprowadza  się

następujące formy zajęć pozalekcyjnych:

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

 Koła  języka  angielskiego  funkcjonujące  w  klasach  drugich  i  trzecich

w wymiarze1 godziny tygodniowo,

 Zajęcia sportowe,

 Koło języka niemieckiego,

 Koło matematyczne,

 Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,

 Koło informatyczne.

Prowadzone w szkole zajęcia pozalekcyjne są prowadzone systematycznie.

Każdy,  kto  chce  lub  też  powinien  uczestniczyć  w  zajęciach  może  dołączyć

do  grupy.  Także  rodzice  mogą  wnioskować  o  włączenie  dziecka  do  grupy

na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub rozwijające zainteresowania.

Uczestnicy  zajęć  dydaktyczno  –  wyrównawczych  są  wyznaczani  przez

nauczycieli i są to uczniowie mający problemy z nauką.

Na zajęcia koła języka angielskiego oraz koła informatycznego uczęszczają całe

zespoły klasowe.

Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną uczęszczają uczniowie wytypowani

na podstawie badania lekarza ortopedy (stwierdzone wady postawy).

Na  koło  matematyczne  uczęszczają  uczniowie  uzdolnieni,  chcący  rozwijać

swoje umiejętności.
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Na  zajęcia  sportowo  –  ruchowe  oraz  koło  języka  niemieckiego  uczestniczą

uczniowie chętni. 

Programy  zajęć   pozalekcyjnych  są  tak  skonstruowane,  że

najważniejszym  podmiotem  procesu  nauczania  staje  się  uczeń.  Zajęcia

pozalekcyjne  służą  rozszerzaniu  i pogłębianiu  wiedzy,  rozwijaniu

zainteresowań,  ale  także  uzupełnianiu  pewnych  treści,  których  zrozumienie

mogło być w ocenie niektórych uczniów trudne. Przeanalizowano 8 dzienników

zajęć wyrównawczych, 10 dzienników zajęć świetlicowych. W związku z tym,

że  nauczyciele  prowadzą  zajęcia  pozalekcyjne  w  ramach  art.  42  KN należy

stwierdzić, że na zajęciach dodatkowych odbywa się dwa rodzaje aktywności :

praca z uczniem zdolnym oraz praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

Wniosek :  Programy  zajęć  pozalekcyjnych  ukierunkowane  są  na

zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów z klas 1-3. 

Zajęcia pozalekcyjne oraz ilość uczniów w nich uczestniczących.

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych
Ilość uczniów

uczestniczących
 w zajęciach

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa Ia
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa Ib 6
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIa 5; obecnie 2
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIb 5
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIc 5
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IId 5
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIIa 5
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIIb 3
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIIc
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasa IIId 8
11. Koło języka angielskiego – klasa IIa 16 (cała klasa)
12. Koło języka angielskiego – klasa IIb 18 (cała klasa)
13. Koło języka angielskiego – klasa IIc 13 (cała klasa)
14. Koło języka angielskiego – klasa IId 18 (cała klasa)
15. Koło języka angielskiego – klasa IIIa 15 (cała klasa)
16. Koło języka angielskiego – klasa IIIb 21 (cała klasa)
17. Koło języka angielskiego – klasa IIIc 21 (cała klasa)
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18. Koło języka angielskiego – klasa IIId 21 (cała klasa)

Zajęcia pozalekcyjne klasach I

Klasa

Ia, Ib

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 Zajęcia sportowe

 Koło informatyczne
 Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia pozalekcyjne w poszczególnych klasach II

Klasa 

IIa, IIb,
IIc, IId

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 Koło języka angielskiego

 Zajęcia sportowe
 Koło informatyczne

 Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia pozalekcyjne klasach III

Klasa 

IIIa,
IIIb,
IIIc,
IIId

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 Koło języka angielskiego

 Zajęcia sportowo - ruchowe
 Koło informatyczne

 Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 Koło języka niemieckiego

 Koło matematyczne

Pytanie  kluczowe :  Jaki  jest  udział  uczniów  w  zajęciach
pozalekcyjnych?
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Analiza dokumentów – dzienniki oraz programy zajęć pozalekcyjnych 
w klasach IV – VI.

Analizie poddano 53 dzienniki zajęć pozalekcyjnych : 32  dzienniki kół 
zainteresowań i przedmiotowych  oraz  21 dzienników zajęć wyrównawczych.

Jej wyniki są następujące:

 W klasach IV – VI odbywają się dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego w formie koła dla całej klasy  (patrz Tabela 1),

 3 koła  języka niemieckiego dla osób chętnych odbywają  się w 
klasach : IV b, 
                 V a i V b, 
                 VI a, VI b i VI c  (patrz: Tabela 2)

 Dla osób chcących rozwijać swoje zainteresowania związane z 
językiem polskim jest zorganizowanych 5 kół, a zainteresowanych 
matematyką  - 9 (patrz: Tabela 3, Tabela 4)

 Inne koła zainteresowań ( 6 )  przedstawia Tabela 5
 Zajęciami  wyrównawczymi z języka polskiego i matematyki objęci 

są wszyscy uczniowie mający problemy z nauką, których 
wyznaczyli nauczyciele (patrz: Tabela 6 , Tabela 7)

 Indywidualne zajęcia wyrównawcze dla dwojga uczniów, którzy 
przybyli do naszej szkoły z Kazachstanu  w lutym 2017 roku – 3 
osobne zajęcia.

Tabela Dodatkowe koła języka angielskiego dla całych klas.  

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1. Koło jęz. angielskiego – klasa IV a  (cała klasa) 17
2. Koło jęz. angielskiego – klasa IV b  (cała klasa) 13
3. Koło jęz. angielskiego – klasa IV c  (cała klasa) 16
4. Koło jęz. angielskiego – klasa IV d  (cała klasa) 17
5. Koło jęz. angielskiego – klasa V a   (cała klasa) 24
6. Koło jęz. angielskiego – klasa V b   (cała klasa) 23
7. Koło jęz. angielskiego – klasa VI a  (cała klasa) 18
8. Koło jęz. angielskiego – klasa VI b  (cała klasa) 20
9. Koło jęz. angielskiego – klasa VI c  (cała klasa) 16
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Tabela 2. Koła języka niemieckiego dla osób chętnych, chcących rozwijać 
swoje zainteresowania.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1. Koło jęz. niemieckiego -  klasa IV b 3
2. Koło jęz. niemieckiego -  klasa Va, Vb 14
3. Koło jęz. niemieckiego – klasa VI a,  

VI b, VI c  
9

Tabela 3. Koła języka polskiego dla osób chętnych, chcących rozwijać swoje 
zainteresowania.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1. Koło jęz. polskiego – IV d 8
2. Koło jęz. polskiego -  V a 16
3. Koło jęz. polskiego  - VI a 11
4. Koło jęz. polskiego -  VI b 9
5. Koło jęz. polskiego  - VI c 10

Tabela 4. Koła matematyczne dla osób chętnych, chcących rozwijać swoje 
zainteresowania.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1. Koło matematyczne  - IV a 13
2. Koło matematyczne -  IV b 7
3. Koło matematyczne -  IV c 11
4. Koło matematyczne -  IV d 13
5 Koło matematyczne -   V a 9
6. Koło matematyczne -   V b 10
7. Koło matematyczne -  VI a 10
8. Koło matematyczne -  VI b 13
9. Koło matematyczne -  VI c 9

2

Tabela 5. Inne koła zainteresowań.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
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w zajęciach
1. Koło turystyczno-krajoznawcze 20
2. Koło regionalno-ekologiczne 49
3. Koło plastyczne  gr. I IV a, IV b ( obecnie 4 osoby)
4. Koło plastyczne  gr. II I semestr 5 osób z V b, 

obecnie 10 osób z III c
5. SKS 31
6. SKS basen 24

Tabela 6. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – IV a 9
2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – IV b 13
3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – IV c 4
4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – IV d 4
5. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – V a 7
6. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – V b 8
7. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – VI a 8
8. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – VI b 9
9. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – VI c 7

Tabela 7. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Lp. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Ilość uczniów uczestniczących
w zajęciach

1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki – IV a 7
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki  - IV b 7
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  IV c 5
4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki  - IV d 9
5. Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  V a 9
6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki  - V b 9
7. Zajęcia wyrównawcze z matematyki -  VI a 6
8. Zajęcia wyrównawcze z matematyki  - VI b 8
9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – VI c 5

Programy  zajęć  pozalekcyjnych  w  klasach  IV  –  VI  udowadniają,  że

organizowane  w szkole  zajęcia  pozalekcyjne  mają  na  celu  ujawnianie
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zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  propagowanie  alternatywnych

sposobów spędzania wolnego czasu  . Na podstawie analizy programów można

stwierdzić,  że  zajęcia  pozalekcyjne  służą  stymulowaniu  postaw  twórczych,

zaspokajaniu  potrzeby  twórczej  aktywności,  rozwijaniu  zdolności

recytatorskich,  aktorskich,  odnajdywaniu  własnego  miejsca  w  grupie,

kształtowaniu postaw proekologicznych. Stworzone przez nauczycieli programy

adresowane są zarówno do ucznia zdolnego (programy kół zainteresowań), jak i

do ucznia mającego trudności z nauką (programy zajęć wyrównawczych)

Wniosek : Programy zajęć pozalekcyjnych dają szansę rozwoju każdemu

uczniowi na miarę jego indywidualnych możliwości oraz potrzeb. 

OPIS  WYWIADU  PRZEPROWADZONEGO  Z  DYREKTOREM

SZKOŁY
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Pierwsze pytanie zawarte w kwestionariuszu wywiadu brzmiało: 

1. Czy dyrektor szkoły umożliwia nauczycielom korzystanie ze szkoleń,

które podnoszą efektywność kształcenia na zajęciach dodatkowych?

Dyrektor  szkoły  nie  tylko  umożliwia,  ale  i  zachęca  do  korzystania

z  różnorodnych  szkoleń  adresowanych  do  nauczycieli.  Nauczyciele  podają

przykłady różnych szkoleń, w których brali udział. Były to m.in. takie szkolenia:

„Poznajemy  nową  podstawę  programową  z  matematyki”,  „Nowa  podstawa

a  seria  Matematyka  z  plusem  GWO”,  „Wiem,  rozumiem,  mogę  sprawnie

funkcjonować  w  nowej  rzeczywistości  oświatowej”,  „Reformacja  a  reforma

katolicka  –  refleksje  ekumeniczne  w  kontekście  500  -  lecia  reformacji”,

„Katecheta  wobec  spraw  seksualnych  dzieci  i  młodzieży”,  „Programowanie

mBotów”, „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka, cel, zadania i wyzwania

współczesnej  edukacji”,  „Praca  z  dzieckiem chorym na  cukrzycę  w szkole”,

„Pokolenie Z – czy potrafisz rozmawiać ze swoim uczniem ?”, „TIK – bujanie

w  chmurze.  Wykorzystanie  chmury  internetowej  w  pracy  nauczyciela”,

„Twórczo  i  motywująco  –  jak  uczyć  sprawiając  radość  sobie  i  dzieciom”.

„Marketing lekturowy, czyli o tym, jak sprzedać uczniom lekturę.”

Wszystkie  z  wymienionych  przez  nauczycieli  szkolenia  podnoszą

efektywność pracy na zajęciach, sprawiają, że dzieci czują się w szkole dobrze,

bezpiecznie  (szkolenie  z  zakresu  pomocy  udzielanej  dziecku  choremu

na  cukrzycę),  a  dziecko,  które  dobrze  czuję  się  w  szkole  jest  uczniem

zmotywowanym, chętnym do podejmowania różnorodnych aktywności. 

Wniosek: 
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Dyrektor  szkoły  umożliwia  korzystanie  ze  szkoleń,  które  podnoszą

efektywność kształcenia na zajęciach dodatkowych. 

Drugie pytanie zawarte w kwestionariuszu wywiadu dotyczyło zakupu pomocy

dydaktycznych. 

2. W jaki sposób dokonuje się zakupu pomocy dydaktycznych?

Współczesna  szkoła  powinna  dbać  przede  wszystkim,  zgodnie

z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, o wszechstronny rozwój

osobowości  ucznia,  kształtując  takie  cechy  jak:  otwartość,  aktywność,

kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą

być  zajęcia  pozalekcyjne,  będące  przedłużeniem  procesu  dydaktyczno-

wychowawczego,  a  zarazem formą rozwijającą zainteresowania  i  uzdolnienia

ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.2

Nauczyciel   wskazuje,  jakie pomoce dydaktyczne  chciałby kupić,  jaki

jest cel nabywania takich pomocy. Dyrektor szkoły zakłada, że takie pomoce

mają  urozmaicać  i  skracać  proces  nauczania.  Dyrektor  ma  zaufanie

do nauczycieli  prowadzących różnorodne zajęcia  pozalekcyjne,  wie,  że znają

oni  potrzeby  swoich  uczniów,  że  mądrze  dokonują  wyboru   pomocy

dydaktycznych. 

Zakupione  przez  szkołę  pomoce  dydaktyczne  to:  gry  logopedyczne,

których  zadaniem  jest  udzielanie  pomocy  logopedycznej,  gry  językowe  –

wykorzystywane na zajęciach języka polskiego, ale także zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych,  książki,  z  których  korzystanie  ma  przyczynić  się

2 Za  E.  Gałązka,  Rola  zajęć  pozalekcyjnych  w  szkole,  artykuł  dostępny  na  stronie  internetowej:
http://www.edukator.ore.edu.pl/285/ - według stanu na dzień 30.04.2017 r. 
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do  wyrównania  szans  edukacyjnych  dziecinp.  Seria  Ortograffitti,  książki

adresowane  do  uczniów  zdolnych,  które  kupione  zostały  przez  bibliotekę

szkolną. W ofercie biblioteki znajduje się również prenumerata czasopism, które

rozwijają  zainteresowania  uczniów,  np.  „Eko  i  My”,  „Poznaj  swój  kraj”,

„Świetlica w Szkole”, „Język polski w szkole IV – VI”, „Nauczycielka Szkoły

Podstawowej kl. 1-3”, „Matematyka”, „Biblioteka w szkole”. W czasopismach

tych  znajdują  się  ciekawe  rozwiązania  edukacyjne  adresowane  zarówno

do nauczycieli, jak i do uczniów.

W  związku  z  reformą  oświaty,  nową  podstawą  programową,  która

zakłada,  że  w  procesie  nauczania  znajdują  się  treści  z  zakresu  robotyki,

zakupiony został robot. Robotem opiekuje się nauczycielka informatyki, która

przyznaje,  że  wykorzystuje  go  podczas  zajęć  dodatkowych  -  na  kole

informatycznym.

Wniosek: 

Zakupu  różnorodnych  pomocy  dydaktycznych  dokonuje  się  poprzez

zbadanie edukacyjnych potrzeb uczniów.  

3.  Czy  zaplecze  dydaktyczne  szkoły  umożliwia  prowadzenie  zajęć

pozalekcyjnych ?

W naszej szkole stworzone zostało specjalne miejsce, w którym pomaga

się dzieciom z różnymi dysfunkcjami – jest to sala terapii sensorycznej. Terapia

sensoryczna  w  naszej  szkole  prowadzona  jest  przez  certyfikowanych

terapeutów: przez p. dyrektor Mariolę Świderską - Kulkę  oraz przez p. pedagog

Magdalenę Marszałek.  Wiele dzieci  (skierowanych przez neurologa) korzysta

również z biofeedback.
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Wykorzystując bazę dydaktyczną, szczególny nacisk kładzie się na kształcenie

lingwistyczno  –  informatyczne  przy  jednoczesnym  propagowaniu  idei

korczakowskich. Dbamy też o sprawność fizyczną naszych uczniów, prowadząc

zajęcia  ruchowe,  zarówno  na  lekcjach  wychowania  fizycznego,

jak i na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, SKS-u oraz zajęciach świetlicowych. 

Wniosek: 

Zaplecze  dydaktyczne  szkoły  umożliwia  właściwe  prowadzenie  zajęć

dodatkowych i pozalekcyjnych. Warunki lokalowe sprzyjają realizacji zajęć

pozalekcyjnych.

4. Czy warunki lokalowe sprzyjają realizacji zajęć pozalekcyjnych ?

Warunki  lokalowe  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka

w Kleszczowie sprzyjają organizacji zajęć pozalekcyjnych. Dysponujemy salą

komputerową, doskonale wyposażoną salą języka angielskiego. W naszej szkole

do  dyspozycji  uczniów  jest  bardzo  dobrze  wyposażona  sala  gimnastyczna,

boisko, przestronna sala korekcyjna. Uczniowie naszej szkoły korzystają z sali

zabaw, placu zabaw. 

Dla uczniów klas I- III, na korytarzu, został zorganizowany kącik czytelniczo –

relaksacyjny, umożliwiający wypoczynek w czasie przerw. Biblioteka szkolna

wyposażona  została  w  kolorowe  meble  sprawiające,  że  małe  dzieci  chętnie

spędzają czas w bibliotece. 

Wniosek:  Warunki  lokalowe Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka

w Kleszczowie sprzyjają organizacji zajęć pozalekcyjnych
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5.  Czy  szkoła  podejmuje  współpracę  z  innymi  instytucjami,

placówkami, które wzbogacają ofertę zajęć pozalekcyjnych?

Nauczyciele  prowadzą  zajęcia  różnych kół  zainteresowań,  realizują  działania

dydaktyczno  –  wychowawcze.  Szkoła  Podstawowa  im.  Janusza  Korczaka

w  Kleszczowie  kontynuowała  w  roku  szkolnym  2016/2017  współpracę

z różnorodnymi instytucjami, z lokalnymi mediami. 

 Informator Kleszczowski

Na  łamach  Informatora  Kleszczowskiego  znajduje  się  stała  rubryka

zatytułowana „Szkolne wieści”, w której zamieszczane są informacje opisujące

funkcjonowanie szkoły. Współpraca z tym medium układała się bardzo dobrze.

Za jej pośrednictwem informowaliśmy lokalną społeczność o sukcesach naszych

uczniów, o inicjatywach podejmowanych w szkole, akcjach charytatywnych. 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 

Doskonale  układała  się  współpraca  z  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury

w Kleszczowie.  Uczniowie  klasy  IVa  brali  udział  w warsztatach  filcowych,

proponowanych przez panie pracujące w GOK-u.

 Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie

W ramach współpracy z Gimnazjum w Kleszczowie klasa IVa uczestniczyła w Światowym

Dniu Chleba. Uczniowie Gimnazjum przeprowadzili w klasach IIIc i IVa akcję czytelniczą

„Czytanie łączy pokolenia”.

 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Starostwo Powiatowe jest organizatorem konkursu teatralnego, w którym biorą

udział uczniowie naszej szkoły. W tym roku, po raz drugi, udało się wygrać

wartościowy sprzęt muzyczny dla naszej szkoły. 
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 Solpark Kleszczów 

Należy  wspomnieć  również  o  współpracy  szkoły  z  SOLPARKIEM  –  nasi

uczniowie  doskonalą  na  basenie  umiejętności  pływackie,  biorą  też  udział

w imprezach organizowanych w auli Solparku, najmłodsi korzystają z atrakcji

Figloraju. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie 

Dzięki  gościnności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Kleszczowie  nasi

uczniowie  biorą  udział  w  spotkaniach  autorskich  ze  znanymi  i  popularnymi

poetami i pisarzami, autorami książek dla dzieci i młodzieży. 

 Posterunek Policji w Kleszczowie 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, w tym naszych uczniów, współpracowaliśmy

z  Posterunkiem  Policji  w  Kleszczowie.  Na  terenie  szkoły  organizowaliśmy

spotkania i pogadanki nt. bezpieczeństwa w czasie wolnym. 

 Rada Rodziców

Nie  można  zapomnieć  o  wzorowej  współpracy  z  Radą  Rodziców,  która

wspierała  szkołę  w  podejmowanych  akcjach  i  działaniach  wychowawczych.

Rada Rodziców jest fundatorem nagród książkowych dla wyróżniających się

Uczniów. 
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ANALIZA ANKIET ADRESOWANYCH DO RODZICÓW

PYTANIE 1 
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2

4

Czy są Państwo zadowoleni z zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole ?

Tak
Nie
Brak odpowiedzi 

Na  podstawie  odpowiedzi  udzielonych  na  pierwsze  pytanie  zawarte

w kwestionariuszu ankiety można stwierdzić, że 26 rodziców jest zadowolonych

z  zajęć  dodatkowych  organizowanych  na  terenie  naszej  szkoły.  Niestety

w  ocenie  2  respondentów  nie  spełniamy  oczekiwań  w  tym  zakresie.

Rodzic/opiekun  napisał:  „kółko  języka  angielskiego  jest  normalną  lekcją,

wolałabym,  aby  było  coś  poza  i  rozwijało  zainteresowania”,  „zajęcia  nie

spełniają funkcji, jaką powinny”. 
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PYTANIE 2

21

13

7

Zajęcia dodatkowe, z których korzysta moje dziecko

Koła zainteresowań (koło języka 
angielskiego, koło polonistyczne, 
koło matematyczne, koło te-
atralne, koło ortograficzne, koło 
katechetyczne)

Zajęcia wyrównawcze: j.polski, 
matematyka, j. angielski

inne zajęcia 

Badani wykazują, że ich dzieci korzystają z różnych zajęć znajdujących

się w ofercie edukacyjnej szkoły. Aż 21 osób uznało, że ich dzieci korzystają

z zajęć adresowanych do ucznia zdolnego, tj.  kół zainteresowań: koła języka

angielskiego,  koła  polonistycznego,  matematycznego,  teatralnego,

ortograficznego oraz katechetycznego. 13 rodziców zaznaczyło, że ich dziecko

korzysta z zajęć adresowanych do uczniów słabszych, tj. zajęcia wyrównawcze

z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka  angielskiego.  Pozostałe  7

odpowiedzidotyczyło  innych  zajęć  pozalekcyjnych  ,  rodzice  wymieniali:

„basen”, „SKS”, „gimnastykę korekcyjną” a nawet „karate”.
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PYTANIE 3

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem brak odpowiedzi
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Nauczyciele mojego dziecka  ( w szczególności wychowawca) znają zainteresowania mojego dziecka i pomagają je rozwijać na zajęciach dodatkowych

Rodzice uznali, że nauczyciele uczący dziecko (a w szczególności wychowawca

klasy)  znają  zainteresowania  dziecka  i  pomagają  je  rozwijać  na  zajęciach

dodatkowych. 10 respondentów zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”, 15

„raczej tak”. Nikt nie stwierdził, że nauczyciel nie zna potrzeb swoich uczniów.

4 respondentów nie wybrało żadnej z podanych odpowiedzi, a jeden z badanych

zaznaczył „nie wiem”. Takie wyniki cieszą, bo pozwalają stwierdzić, ze rodzice

dobrze  oceniają  pracę  nauczycieli,  mają  zaufanie  do  wychowawców  swoich

dzieci, wierzą w to, że nauczyciele w szkole rozwijają zainteresowania dziecka. 
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PYTANIE 4

18

3

11

Czy zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb dziecka?

Tak, są dostosowane
Nie, nie są dostosowane
brak odpowiedzi

Zdecydowana  większość  rodziców  –  18  osób  uznało,  że  zajęcia

pozalekcyjne  są  dostosowane  do  potrzeb  dziecka.  Jako  nauczyciele  zdajemy

sobie  sprawę  z  tego,  że  zajęcia  pozalekcyjne  powinny  pełnić  następującą

funkcję: kształcącą, integrującą, rekreacyjno- rozrywkową. Niestety pojawiły się

również krytyczne głosy – 3 osoby uznały, że takie zajęcia nie są dostosowane

do  możliwości  ich  dzieci.  Takie  wyniki  można  interpretować  w odniesieniu

do badań ankietowych uczniów. Niektórzy uczniowie  wymieniają,  że  chcieli

korzystać z takich zajęć, które nie są organizowane na terenie szkoły, jak np.

jazda konna, zajęcia nt. mody, zajęć z robotyki. Ze względów organizacyjnych

nie da się  zorganizować niektórych zajęć,  ale  w ramach współpracy z GOK

w Kleszczowie zasięgnęliśmy opinii nt. szerokiej gamy zajęć proponowanych

przez tę instytucję lokalną. W jej ofercie znajdują się zajęcia z automatyki, które

mogą  zaspokoić  oczekiwania  niektórych  uczniów.  11  respondentów  nie

udzieliło żadnej odpowiedzi. 
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PYTANIE 5

29

3

Czy czas pracy świetlicy szkolnej 
tj. 6.30-16.30 spelnia Państwa oczekiwania?

Tak
Nie 
brak odpowiedzi 

Zdecydowana większość badanych – 29 osób uznało, że czas pracy świetlicy

szkolnej spełnia ich oczekiwania. Dzieci mogą korzystać z zajęć świetlicowych

od. 6.30 -16.30. 3 rodziców nie odpowiedziało na to pytanie. 

PYTANIE 6

TAK NIE BRAK ODPOWIEDZI
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Czy należy wydłużyć czas pracy świetlicy szkolnej ?

Z poprzednim pytaniem wiąże  się  kwestia  wydłużenia  czasu  pracy świetlicy

szkolnej.  25  respondentów  nie  widzi  potrzeby  wydłużania  godzin  pracy
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świetlicy, 1 osoba opowiedziała się za wydłużeniem tego czasu. 6 respondentów

nie  wykazało  zainteresowania  tym  pytaniem  i  nie  zaznaczyła  żadnej  opcji

odpowiedzi. 

PYTANIE 7
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Jaki rodzaj zajęć w świetlicy najbardziej odpowiadałby Państwu ?

Rodzice mogli się również wypowiedzieć w kwestii zajęć oferowanych

przez nauczycieli  pracujących w świetlicy.  Rodzice  chcieliby,  aby ich dzieci

mogły w świetlicy odrobić pracę domową – 16 takich odpowiedzi, 14 rodziców

uznało,  że  dobrym  rozwiązaniem  są  zajęcia  ruchowe.  Niektórzy  chcieliby,

aby  czas  wolny  w  świetlicy  dziecko  przeznaczyło  na  gry  stolikowe  –  10

odpowiedzi,  zajęcia czytelnicze – 11 odpowiedzi,  spacer, zajęcia na świeżym

powietrzu – 11 odpowiedzi, zajęcia plastyczne – 12 osób, zajęcia dydaktyczne –

9 osób. 
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WNIOSKI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: 

Oferta edukacyjna zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom uczniów

Nauczyciele posiadają sprawdzone narzędzia badające potrzeby uczniów

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

Szkoła wspomaga rozwój ucznia uwzględniając jego indywidualną sytuację

Rodzice są partnerami szkoły w organizacji zajęć pozalekcyjnych.  

REKOMENDACJE : 

Rozwijać zainteresowania książką poprzez promowanie czytelnictwa nie tylko
w bibliotece ale również w innej przestrzeni szkolnej.

Umożliwić uczniom udział w zajęcia rozwijających zainteresowania muzyczne. 

Uwzględnić w zajęciach świetlicowych możliwość odrabiania pracy domowej
przez zainteresowanych uczniów. 
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WZORY NARZĘDZI BADAWCZYCH

Ewaluacja
Wywiad  z  Dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza
Korczaka 
w Kleszczowie. 
Przedmiot  ewaluacji  :  Oferta  edukacyjna  zajęć  pozalekcyjnych
spełnia oczekiwania uczniów.
Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji
zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych ? 

1. Czy dyrektor szkoły umożliwia nauczycielom korzystanie ze
szkoleń,  które  podnoszą  efektywność  kształcenia  na
zajęciach dodatkowych ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………..

2. W  jaki  sposób  dokonuje  się  zakupu  pomocy
dydaktycznych ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………

3. Czy  zaplecze  dydaktyczne  szkoły  umożliwia  właściwe
prowadzenie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych ? 
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................................

4. Czy warunki lokalowe sprzyjają realizacji tego typu zajęć ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
………………..

5. Czy  szkoła  podejmuje  współpracę  z  innymi  instytucjami,
placówkami, które wzbogacają ofertę zajęć pozalekcyjnych ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………
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Ankieta dla Rodziców 

Szanowni Państwo ! 
Bardzo  się  staramy,  by  zapewnić  Państwa  dziecku  optymalne  warunki  rozwoju,

dlatego  oferta naszych zajęć pozalekcyjnych jest bardzo różnorodna. Na podstawie rozmów
z naszymi  uczniami   wnioskujemy,  iż  spełniamy  ich  potrzeby  edukacyjne.  Chcielibyśmy
jeszcze  zasięgnąć  Państwa  opinii  na  temat  tego,  czy  prowadzone  przez  nas  zajęcia
pozalekcyjne spełniają również Państwa oczekiwania. Dziękujemy za Państwa opinie. 

1. Czy są Państwo zadowoleni z zajęć dodatkowych organizowanych w 
naszej szkole ?
Tak 
……………………………………………………………………………
……………………………
Nie , (proszę uzasadnić)
…………………………………………………………………………..

2. Proszę zaznaczyć,  z jakich zajęć dodatkowych korzysta Państwa 
dziecko ?
a) kół zainteresowań (np. koło języka angielskiego, koło polonistyczne, 

koło matematyczne, koło teatralne, koło ortograficzne, koło 
katechetyczne)

b) zajęć wyrównawczych (zajęcia wyrównawcze  z języka polskiego, 
zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z 
angielskiego) 

c) innych zajęć, 
…………………………………………………………………………
…………………………

3). Nauczyciele mojego dziecka ( w szczególności wychowawca) zna 
potrzeby edukacyjne mojego dziecka i pomaga rozwijać jego 
zainteresowania na zajęciach dodatkowych (podkreśl właściwą 
odpowiedź) 

            zdecydowanie tak,  raczej tak , raczej nie, zdecydowanie nie , nie wiem
         4). Zajęcia pozalekcyjne 

 są dostosowane do potrzeb mojego dziecka, 

 nie są dostosowane do potrzeb i oczekiwań dziecka, ponieważ 
……………………………………………………………………………
…………………………………
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