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PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI

Prezentowany  raport  jest  rezultatem ewaluacji  wewnętrznej  przeprowadzonej  w Szkole

Podstawowej  w  Kleszczowie  przez  zespół  nauczycieli.  Ewaluacja  ta  polegała  na

systematycznym zbieraniu informacji na temat przebiegu i skuteczności działań szkoły w

kontekście  Wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach

II, V i VIII.

W trakcie badania zbierano informacje przy wykorzystaniu różnych metod badawczych,

pochodzące z wielu źródeł (dyrektor szkoły, nauczyciele), obserwowano działania szkoły,

analizowano dokumentację szkolną. 

Badanie zostało zrealizowane w okresie październik 2018 – kwiecień 2019. 

Ewaluacja miała na celu:

 Zebranie informacji,  czy w szkole rozpoznawane są potrzeby nauczycieli  w

zakresie realizacji nowej podstawy programowej

 Zebranie  informacji,  czy  prowadzona  w  szkole  dokumentacja  uwzględnia

treści oraz warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej 

 Zebranie  informacji,  czy  organ  prowadzący  rozpoznaje  potrzeby  szkoły  w

zakresie warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej

 Stwierdzenie, w jaki sposób wypełniane są warunki i sposoby realizacji nowej

podstawy programowej

 Zbadania, w jaki sposób badane są osiągnięcia edukacyjne uczniów określone

w podstawie programowej

OPIS EWALUACJI -METODY BADAWCZE

Ewaluacja ta została zainicjowana przez dyrektora szkoły. Na radzie pedagogicznej został

powołany zespół nauczycieli, który opracował projekt niniejszej ewaluacji . W projekcie

tym  zostały  postawione  pytania  kluczowe,  dobrano  metody  badawcze  do  każdego  z

postawionych pytań oraz określono sposoby monitorowania i dokumentowania zebranych

informacji.

Jako metody badawcze wybrano rozmowy, analizę dokumentów szkolnych oraz ankiety

skierowane  nauczycieli.  Następnie  zespół  ewaluacyjny  przystąpił  do  realizacji

przewidzianych zadań. 



WYNIKI EWALUACJI

W tej części raportu przedstawione zostały dane zebrane podczas ewaluacji w kontekście

pytań kluczowych.    

Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby nauczycieli w zakresie 
realizacji nowej podstawy programowej?

Na podstawie  analizy  ankiet  można stwierdzić,  że  zdecydowana większość  nauczycieli

deklaruje,  iż  ich  potrzeby  w  zakresie  realizacji  nowej  podstawy  programowej  są

rozpoznawane. Wywiad z dyrektorem wskazuje, że nauczyciele są wspierani w realizacji

swych zadań zawartych w podstawie programowej.  Odbywa się to poprzez organizację

szkoleń, narad, zapewnianie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i tym samym

motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego. 

Wyposażenie sal lekcyjnych jest na bardzo wysokim poziomie zapewniając nauczycielom

pełną  możliwość  wdrożenia  i  realizowania  zadań  zawartych  w  nowej  podstawie

programowej.  Zakres  pomocy  dydaktycznych  jest  bardzo  bogaty,  jednak  nauczyciele

sygnalizują  problemy  dotyczące  dostępu  do  odpowiednich  sal  przedmiotowych,

spowodowane jest  to dużą liczbą uczniów w szkole oraz powiązany z tą sytuacją brak

dostępu do odpowiednich narzędzi i pomocy dydaktycznych. 

W szkole prowadzony jest udokumentowany monitoring realizacji podstawy programowej.

Dyrektor  analizuje  formularze  monitoringu  podstawy  programowej:  realizacja  liczby

godzin w stosunku do zaplanowanej, nauczyciele systematycznie prowadzą monitorowanie

podstawy  programowej  na  każdym  etapie  edukacyjnym  oraz  dokonują  zapisów  w

dziennikach lekcyjnych.

W  przypadku  trudności  z  realizacją  nowej  podstawy  programowej  nauczyciele  są

zobowiązani do zgłaszania ich dyrektorowi szkoły wraz z propozycją weryfikacji rozkładu

materiału, która zapewni zrealizowanie treści zawartych w nowej podstawie programowej. 

W  przypadku  długotrwałej  usprawiedliwionej  nieobecności  nauczyciela  spowodowanej

chorobą  dyrektor  szkoły  w  ramach  posiadanych  środków  organizuje  zastępstwa  i

przydziela godziny nauczycielom tych samych lub pokrewnych przedmiotów.



Czy prowadzona w szkole dokumentacja uwzględnia treści oraz 
warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej? 

Zebrane w trakcie ewaluacji dane pozwalają nam stwierdzić,  że zarówno dyrektor jak i

nauczyciele  naszej  szkoły  przywiązują  wagę,  do  tego  by  prowadzona  w  szkole

dokumentacja uwzględniała treści i sposoby realizacji nowej podstawy programowej.  

Na podstawie  analizy  dokumentacji  stwierdza  się,  że  w szkole  procesy  edukacyjne  są

planowane  i  realizowane  z  uwzględnieniem zalecanych  warunków i  sposobu realizacji

wskazanych  w  nowej  podstawie  programowej  jednocześnie  uwzględniając   bazę  i

możliwości szkoły. 

Przeprowadzona wśród nauczycieli ankieta wykazała, że wszyscy nauczyciele znają zapisy

nowej podstawy programowej i wykazują szereg działań mających na celu jej  aktywne

wdrażanie.  Nowa  podstawa  programowa  jest  przez  nich  uwzględniana  już  na  etapie

wyboru realizowanego programu i podręcznika. Wszystkie programy nauczania uzyskały

pozytywne opinie Rady Pedagogicznej i zostały dopuszczone do użytku przez dyrektora

szkoły, spełniając warunki określone w nowej podstawie programowej.

Ponadto,  nauczyciele  planują  swoją  pracę  w  oparciu  o  zapisy  nowej  podstawy

programowej,  a  następnie  w  oparciu  o  nią  opracowują  dokumenty  szkolne  tj.  plany

dydaktyczne,  plany  zajęć,  analizy  i  diagnozy.  Nauczyciele  w  swoich  planach

dydaktycznych ujmują treści nowej podstawy programowej. Znajduje to odzwierciedlenie,

w gromadzonej przez nich dokumentacji w teczkach nauczycieli i wychowawców. 

Dyrektor szkoły w wywiadzie potwierdził znajomość zarówno nowej jak i starej podstawy

programowej wśród nauczycieli,  bo wynika to z planów wynikowych dla każdej klasy,

które  nauczyciele  przedstawiają  dyrekcji  na  początku  roku  szkolnego.  W  planach

konkretne  tematy  wynikają  z  treści  podstawy programowej.  Wymagania  wynikające  z

nowej  podstawy  programowej  nauczyciele  sygnalizują  na  arkuszach  hospitacji  i  z

praktycznych obserwacji pani dyrektor wynika, że zawsze są one realizowane. 

Ponadto,  dyrektor  szkoły  systematycznie  monitoruje  realizację  podstawy  programowej

poprzez  kontrolę  dokumentacji  oraz  analizę  indywidualnych  sprawozdań  z  realizacji

podstawy programowej składanych rokrocznie przez nauczycieli. 



Czy organ prowadzący rozpoznaje potrzeby szkoły w zakresie

warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej?

 Na podstawie przeprowadzonej wśród nauczycieli  ankiety oraz wywiadu z dyrektorem

stwierdza się, że organ prowadzący wspiera szkołę w zakresie warunków i realizacji nowej

podstawy  programowej.  Organ  prowadzący  zapewnia  środki  na  wyposażenie  sal  i

niezbędne  pomoce  dydaktyczne  oraz  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli.  W  szkole

organizuje się zajęcia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz

rozwijanie  umiejętności  u  uczniów  zdolnych  poprzez  ich  udział  w  kołach  z

poszczególnych przedmiotów ujętych w planie lekcji.

Programy  nauczania  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  realizowane  są  w

sprzyjających 

warunkach  i  dobrze  wyposażonej  bazie  lokalowej  w  pomoce  dydaktyczne.  Baza

dydaktyczna  uzupełniana  jest  przez  nauczycieli,  którzy  samodzielnie  przygotowują

materiały  dydaktyczne,  co  potwierdza  się  w  trakcie  obserwacji  zajęć,  jak  również

zakupione przez dyrektora. 

Z  przeprowadzonych  ankiet  i  wywiadów  wynika,  że  nauczyciele  uważają,  że  pracują

z  wykorzystaniem  zalecanych  sposobów  i  warunków  realizacji  nowej  podstawy

programowej. 

Dobierają je w zależności od realizowanego przez siebie tematu lekcji, wybranych metod

i form pracy oraz dostosowują do możliwości szkoły i potrzeb uczniów. 

Dzięki  zastosowaniu  zalecanych  warunków  i  sposobów  realizacji  nowej  podstawy

programowej  kształtowane  są  następujące  postawy uczniów:  uczciwość,  wiarygodność,

odpowiedzialność,  wytrwałość,  poczucie  własnej  wartości,  szacunek  dla  innych  ludzi,

ciekawość  poznawcza,  kreatywność,  przedsiębiorczość,  kultura  osobista,  gotowość  do

uczestnictwa w kulturze, gotowość do pracy zespołowej.

W jaki sposób wypełniane są warunki i sposoby realizacji nowej

podstawy programowej?

Z przeprowadzonych ankiet  i  wywiadów wynika,  że nauczyciele  uważają,  iż  pracują  z

wykorzystaniem  zalecanych  sposobów  i  warunków  realizacji  podstawy  programowej.

Dobierają je w zależności od realizowanego przez siebie tematu lekcji, wybranych metod i

form  pracy  oraz  dostosowują  do  możliwości  szkoły  i  potrzeb  uczniów.  Według



ankietowanych  nauczycieli  szkoła  dysponuje  odpowiednimi  warunkami  nauczania,

księgozbiorem  poszerzonym  w  tym  roku  szkolnym  o  nowe  pozycje  i  wyposażonymi

salami. W wysokim i średnim stopniu zapewnia środki dydaktyczne potrzebne do realizacji

PP. Placówka przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 

Zebrane  informacje  wykazały,  że  wszyscy  nauczyciele  deklarują,  że  zapoznali  się  z

podstawą  programową  nauczanego  przedmiotu.  Należy  zaznaczyć,  że  wiedza  ta  jest

wymagana  od  każdego  nauczyciela  i  niezbędna  do  właściwej  realizacji  podstawy

programowej. 95% nauczycieli deklaruje, że realizowany przez nich program nauczania,

gwarantuje  efektywne  nauczanie  wszystkich  treści  ujętych  w  podstawie  programowej,

dwóch nauczycieli odpowiedziało,  że większość treści. Wszyscy badani potwierdzili,  że

wybrany  program  nauczania  uwzględnia  warunki  i  sposoby  realizacji  podstawy

programowej. Respondenci w większości dokonali wyboru podręcznika mając na uwadze

warunki  i  sposoby  realizacji  podstawy  programowej.  Jedynie  czterech  nauczycieli

oznajmiło,  ze  nie  brało  pod  uwagę  warunków  i  sposobów  realizacji  nowej  podstawy

programowej przy wyborze podręcznika.  Ankietowani nauczyciele zapytani o warunki i

sposoby jakie stosują w celu realizacji podstawy programowej wymienili:  korzystanie z

wyposażenia  sal  przedmiotowych,  wykorzystywanie  autentycznych  materiałów  oraz

technologii informacyjno-technologicznych, tablice interaktywne, używanie języka obcego

jako języka komunikacji, wyjazdy do teatru, wycieczki edukacyjne, projekty edukacyjne,

rekonstrukcja  historyczna,  spotkania  ze  świadkami  historii,  wykorzystywanie

eksperymentów,  korzystanie  z  księgozbioru,  praca  w  grupach,  praca  metodą  projektu,

zajęcia  terenowe.  Nauczyciele  naszej  szkoły  zgodnie  uznali,  że  warunki  lokalowe,

pozwalają im na realizację podstawy programowej i realizowanych w szkole programów. 

Dodatkowo  analiza  dokumentacji  szkolnej  potwierdziła,  że  nauczyciele  kształtują  u

uczniów kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W procesie lekcyjnym uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji ustalone dla

danych zajęć edukacyjnych i możliwe do zastosowania w szkole. Na zajęciach, uczniowie

mają  możliwość  kształtowania  umiejętności  czytania,  rozumowania,  myślenia

matematycznego i naukowego, porozumiewania się w języku ojczystym  i obcym, pracy

zespołowej,  odkrywania  własnych  zainteresowań  i  posługiwania  się  technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi. 



W jaki sposób badane są osiągnięcia edukacyjne uczniów określone w

podstawie programowej?

Na  podstawie  przeprowadzonej  ewaluacji  możemy  stwierdzić,  że  wdrażanie  nowej

podstawy  programowej  znajduje  również  swoje  odzwierciedlenie  w  procesie  badania

osiągnięć  edukacyjnych  uczniów.  Nauczyciele  badając  osiągnięcia  edukacyjne  uczniów

dokładają  starań,  by  stosowane  przez  nich  formy  były  skorelowane  z  wymaganiami

podstawy,  i  w konsekwencji  prowadziły  do  wdrażania  jej  zapisów.  Analizując  wyniki

ankiet, możemy stwierdzić, że podejmowane działania przynoszą zamierzony efekt, gdyż

wszyscy ankietowani nauczyciele przyznali,  że realizacja nowej podstawy programowej

ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów.

W przeprowadzonej  wśród  nauczycieli  ankiecie  wskazali  oni  formy badania  osiągnięć

edukacyjnych uczniów tj.: diagnozy semestralne i roczne, sprawdziany, egzaminy próbne.

Analiza dokumentacji  szkolnej  dowodzi  ponadto,  że nauczyciele  systematycznie  badają

osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz stopień realizacji  podstawy programowej, formują

wnioski  i  tworzą programy naprawcze,  które  następnie  wdrażają  podczas  swojej  pracy

dydaktycznej.  Analizy  te  są  omawiane  podczas  spotkań  zespołów  klasowych  i

przedmiotowych, na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami. 

Wszystkie te działania, z pewnością  przyczyniają się do wzrostu rezultatów nauczania, ale

świadczą również o dbałości wszystkich organów szkoły o efektywne wdrażanie nowej

podstawy programowej.

Podsumowanie wynikające z przeprowadzonej ewaluacji

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej można stwierdzić, że: 

1.  uczniowie  klas  II,  V,  VIII  nabywają  wiadomości  i  umiejętności  określone w nowej

podstawie programowej; 

2.  nauczyciele  i  dyrektor szkoły monitorują  realizację  nowej podstawy programowej w

odniesieniu do zespołu klasowego i każdego ucznia; 

3.  nauczyciele  planują  procesy  edukacyjne,  uwzględniając  zalecane  warunki  i  sposoby

realizacji nowej podstawy programowej; 



4.  nauczyciele  diagnozują  i  analizują  osiągnięcia  uczniów  z  uwzględnieniem  ich

możliwości rozwojowych, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz, które przyczyniają

się  do  wzrostu  efektów  uczenia  się  –  budują  u  uczniów  odpowiedzialność  za  proces

uczenia się; 

5. uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne w miarę swoich możliwości rozwojowych. 

Wszyscy nauczyciele przedstawili uczniom planowane do uzyskania efekty (wymagania)

wynikające z realizacji przyjętych programów nauczania w pełni uwzględniających nową

podstawę programową.  Organizacja  procesów edukacyjnych  i  stosowane metody pracy

sprzyjają uczeniu się oraz spełniają rolę wspierającą i motywującą dla uczniów. 

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a efekty tego monitoringu i wnioski z jego

analizy wykorzystuje się w dalszym planowaniu pracy oraz w motywowaniu uczniów do

uzyskiwania  coraz  lepszych  wyników  w  celu  uzyskania  przez  uczniów  sukcesów

edukacyjnych.

Ponadto,  organ prowadzący pełni rolę wspierającą,  zapewniając środki na doskonalenie

zawodowe nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia sal

lekcyjnych.

WNIOSKI

 Nadal  rytmicznie  realizować  treści  podstawy programowej  i  w ustalony sposób

dokumentować.

 W szkole monitorowana jest realizacja podstawy programowej.

 Nauczyciele  dostosowują  treści  programowe  do  możliwości  edukacyjnych

uczniów.

 W szkole  organizuje  się  zajęcia  pozalekcyjne  ukierunkowane na  wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów.

 Nauczyciele  podczas  realizacji  procesów  edukacyjnych  stosują  różne  formy

nauczania.

 Znaczna  część  nauczycieli  stosuje  zróżnicowane  metody  nauczania  w  tym

aktywizujące.

 Wybór metody nauczania nauczyciele uzależniają od celów lekcji, treści nauczania

oraz potrzeb i możliwości uczniów.



 W szkole  podejmowane  są  działania  ukierunkowane  na  doskonalenie  warsztatu

pracy nauczyciela.

 Dobre warunki lokalowe i wyposażenie szkoły umożliwiają prawidłową realizację

podstawy programowej oraz przyjętych w szkole programów nauczania. 

 W szkole analizuje się wyniki nauczania a wnioski wykorzystuje się do planowania

pracy szkoły.

 Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości uczniów. 

 Nauczyciele oceniają różne formy pracy ucznia.

 Ocenianie  przez  nauczycieli  wiedzy  i  umiejętności  zazwyczaj  uwzględnia

informacyjną i motywującą funkcję oceny. 

 Uczniowie mają możliwość wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

 Nauczyciele stosują różne formy motywowania uczniów do nauki. 

MOCNE STRONY

1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w SP w Kleszczowie wykazała, że w szkole

wdrażane są zapisy nowej podstawy kształcenia ogólnego. 

2. Potrzeby  nauczycieli  w  zakresie  realizacji  nowej  podstawy  programowej  są

rozpoznawane.

3. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej są odpowiednio wypełniane.

4. Szkoła  dysponuje  odpowiednią  bazą  dydaktyczną  umożliwiającą  pełną  realizację

nowej podstawy programowej

5. Szkoła  bada  osiągnięcia  edukacyjne  uczniów,  monitorując  w  ten  sposób  stopień

realizacji podstawy.

OPRACOWANIE ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI 

Celem zbadania, w jakim stopniu nauczyciele pracujący w naszej szkole wdrażają nową

podstawę kształcenia ogólnego zdecydowaliśmy przeprowadzić ankietę. W ankiecie udział

wzięło  22 nauczycieli.  Poniżej  przedstawiona została  szczegółowa analiza  ankiety  oraz

wypracowano wnioski.



Celem  Pytania  1 było  stwierdzenie  czy  nauczyciele  zapoznali  się  z  nową  podstawą

kształcenia ogólnego. Na to pytanie wszyscy nauczyciele udzielili odpowiedzi twierdzącej.

Pytanie drugie stanowiło uzupełnienie pytania pierwszego i miało na celu wykazać jakie

sposoby  poznawania  podstawy  programowej  nauczyciela  wybierają  najczęściej.

Odpowiedzi na to pytanie kształtowały się następująco:

W jaki sposób Pan(i) zapoznał(a) się z nową podstawą programową?

Pytanie  3 brzmiało:  Czy realizowany  przez  Panią/Pana  program nauczania  gwarantuje

efektywne nauczanie treści ujętych w nowej podstawie programowej?

Na  to  pytanie  wszyscy  ankietowani  nauczyciele  odpowiedzieli twierdząco.  Przy  czym

zdecydowana  większość  nauczycieli  uznała,  że  realizowany  przez  nich  program



gwarantuje  nauczanie  wszystkich  treści  określonych w podstawie,  podczas  gdy,  dwóch

spośród ankietowanych  nauczycieli stwierdziło, że pozwala im na realizację większości

treści.

W pytaniu czwartym zapytaliśmy nauczycieli o to,  czy realizowany przez nich program

nauczania  uwzględnia  zalecane  warunki  i  sposoby  realizacji  nowej  podstawy

programowej.

Wszyscy ankietowani nauczyciele odpowiedzieli na to pytanie twierdząco. 

Następne  pytanie  miało  na  celu  zbadać,  czy  nauczyciele  naszej  szkoły  przy  wyborze

podręcznika kierują się warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej? 



Oto jak rozkładały się odpowiedzi ankietowanych na to pytanie:

  

Następnie, w kolejnym pytaniu ankietowani zapytani zostali, czy planując swoją pracę w

nowym roku szkolnym przywiązują uwagę do uwzględniania treści zawartych w nowej

podstawie programowej.



W  kolejnym  pytaniu  poprosiliśmy  nauczycieli  o  wskazanie  dokumentów,  które

opracowują z uwzględnieniem zapisów nowej podstawy programowej. Oto jak rozkładały

się odpowiedzi ankietowanych na to pytanie:

Pytanie 8 miało na celu wykazać czy nauczyciele monitorują realizację nowej podstawy

programowej.  

Pytanie 9 brzmiało: Czy warunki lokalowe, wyposażenie sal lekcyjnych i dostępne pomoce

dydaktyczne pozwalają Pani/Panu na prawidłową realizację nowej podstawy programowej

i przyjętego programu nauczania?



Celem Pytania 10 było sprawdzenie czy rozpoznawane są potrzeby nauczycieli w zakresie

realizacji nowej podstawy programowej. Zdecydowana większość nauczycieli przyznaje,

że ich potrzeby są rozpoznawane. Nauczyciele wskazywali, że dzieje się to przez ankiety,

ewaluacje, zapytania ze strony dyrekcji, wspólną analizę treści.

Uzupełnieniem tego pytania było zbadanie jakich elementów wyposażenia sal lekcyjnych

brakuje,  by  prawidłowo  zrealizować  założenia  nowej  podstawy  programowej.  W  tym

miejscu pojedynczy respondenci  wskazali na: brak możliwości prowadzenia lekcji w sali

przedmiotowej, zbyt ciasna sala demotywująca do nauki, brak modeli brył. 



Kolejne  pytanie  dotyczyło  wpływu  nowej  podstawy  programowej   na  osiągnięcia

edukacyjne  uczniów.  Wszyscy  ankietowani  nauczyciele  pozytywnie  ocenili  realizację

podstawy programowej w tej kwestii.

 

W pytaniu 12 poprosiliśmy nauczycieli  o sprecyzowanie  stosowanych przez nich form

badania osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w podstawie. Oto jak przedstawiały

się wyniki: 

Jako inne formy badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, nauczyciele wskazali również:

odpowiedz, projekty, pracę domową.

W  pytaniu 13 nauczyciele  zostali  poproszenie  o  wymienienie  zalecanych  warunków i

sposobów  realizacji  podstawy  programowej,  które  stosują  w  procesie  lekcyjnym.

Respondenci wymienili: korzystanie z wyposażenia sal przedmiotowych, wykorzystywanie



autentycznych  materiałów  oraz  technologii  informacyjno-technologicznych,  tablice

interaktywne,  używanie  języka  obcego  jako  języka  komunikacji,  wyjazdy  do  teatru,

wycieczki  edukacyjne,  projekty  edukacyjne,  rekonstrukcje  historyczne,  spotkania  ze

świadkami historii, wykorzystywanie eksperymentów, korzystanie z księgozbioru, praca w

grupach, praca metodą projektu, zajęcia terenowe.

W  pytaniu 14 nauczyciele mieli  odpowiedzieć, które z  wymienionych zalecanych warunków i

sposobów  realizacji  podstawy  programowej  realizowane  są  w  placówce  i  w  jakim  stopniu?  Poniżej

przedstawione są wyniki:

Pytanie i odpowiedzi Odp. %

Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej według Pana /Pani
opinii realizowane są w państwa placówce i w jakim stopniu?
Szkoła zapewnienia środki dydaktyczne potrzebne do realizacji PP.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

19
3
-

86%
14%

-
W szkole wykorzystuje się urządzenia TiK.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

20
2
-

91%
9%
-

W szkole można korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

16
6
-

73%
27%

-
Wyposażenie sal odpowiada liczebności uczniów.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

14
6
2

66%
27%

   7%
W szkole istnieją odpowiednie warunki do nauczania.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

16
6
-

73%%
27%

-
Szkoła przygotowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania 
mediów.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

19
3
-

86%
14%

-
Szkoła tworzy możliwości rozwijania uczniowskich zainteresowań.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

19
3
-

86%
14%

-
W szkole docenia się sukcesy uczniów.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu

22
-

100%
-



W niskim stopniu - -
Uczniowie mają możliwość pracy zespołowej.
W wysokim stopniu
W średnim stopniu
W niskim stopniu

18
4
-

82%
18%

-
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