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Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 
 
 

Wymaganie 1 
„Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów” 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W oparciu o analizę  dokumentów ( zapisy w protokołach posiedzeń RP, sprawozdania z 

pracy szkoły, wyniki sprawdzianów, raporty ewaluacyjne, plany pracy szkoły, kalendarz 

szkoły, sprawozdania z działalności  Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wyniki 
analiz stopnia realizacji zadań wynikających z koncepcji pracy) oraz  przeprowadzonych 

ankiet  można sformułować następujące wnioski: 

  uczniowie wyrażają wysoki i bardzo wysoki poziom zadowolenia ze szkoły, do której 

uczęszczają,  

 większość z nich ceni sobie miłą atmosferę w szkole i lubi do niej uczęszczać, 

  zdecydowana większość uczniów twierdzi, że szkoła troszczy się o ich rozwój intelektualny 

i odpowiedni poziom edukacji, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia, 

  uczniowie potwierdzają organizowanie wielu ciekawych uroczystości szkolnych,  

 uważają, że szkoła dba o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym,  

 doceniają zaangażowanie dyrekcji szkoły i nauczycieli w realizacji zadań, którzy zachęcają 

i motywują uczniów do działania i aktywności,  

 uczniowie wiedzą , że szkoła pomaga im, gdy tej pomocy potrzebują,  

 wyposażenie szkoły i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia odpowiedni poziom 

kształcenia,  odpowiednio przygotowuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, 

 uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,  

 szkoła propaguje zdrowy styl życia i uczy przeciwdziałać nałogom, 

  uczy patriotyzmu, szacunku dla siebie i innych 

 rodzice znają i akceptują koncepcję pracy szkoły, 

  szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci, 
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  rodzice opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego profilu funkcjonowania naszej 

szkoły,  

 rodzice chętnie poleciliby naukę w naszej szkole znajomym uzasadniając między innymi, że 

pracuje tu profesjonalna i wykwalifikowana kadra, w szkole panuje miła atmosfera i wysoki 

poziom nauczania, 

  szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje dzieci, 

  nauczyciele motywują uczniów do nauki, a informacja zwrotna o wynikach dziecka 

pomaga mu uczyć się, 

  sposób wychowywania uczniów przez szkołę jest akceptowany przez rodziców, 

  nauczyciele traktują uczniów indywidualnie co pozwala im mieć poczucie sukcesu w nauce 

na miarę ich możliwości, 

  rodzice uważają, że szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa,  

 rodzice uważają, że w naszej szkole wartościowe są między innymi: zajęcia dodatkowe , 

organizowanie festynów rodzinnych, 

  od innych szkół wyróżnia nas : mały obiekt ,co daje poczucie bezpieczeństwa dzieciom, 

zaangażowanie dyrekcji w sprawy szkoły, opieka nauczycieli nad dziećmi, nieliczne klasy 

pozwalające na indywidualizację pracy, dobry kontakt i przepływ informacji między 

nauczycielami a rodzicami, zdyscyplinowanie i dobra atmosfera w szkole wysoki poziom 

nauczania, odpowiednie  warunki lokalowe. 

 szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, która została przyjęta przez Radę Pedagogiczną, 

 dokonano odpowiedniego zapisu w  Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej dotyczącym 

przyjęcia koncepcji pracy szkoły,  

 koncepcja pracy szkoły została przedstawiona Radzie Rodziców i rodzicom na zebraniach 

klasowych 

Rekomendacje do dalszej pracy: 

 uaktualnić ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 

  organizować częściej jednodniowe wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. 

 wprowadzić e-dzienniki 

 zwiększyć ilość konkursów dla dzieci 

 wzbogacić szkołę w sprzęt informatyczny (programy multimedialne, tablice 

interaktywne, 

 utrzymać dotychczasowy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 


