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Wstęp

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji

zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-10-2019 - 18-10-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Barbara Tomczyk, Grzegorz Gaworski. Badaniem objęto 39 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 69 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 37 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Dyrektor

wypełnił ankietę. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy

z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami

niepedagogicznymi, grupowy z przedstawicielami uczniów, a także obserwacje zajęć i analizę danych

zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe

obszary działania szkoły: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ,  Szkoła wspomaga

rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami szkoły.
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Informacje o szkole/placówce

Nazwa placówki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. JAGIEŁŁY W
STARYCH SKOSZEWACH

Patron WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

Typ placówki Szkoła podstawowa

Miejscowość Stare Skoszewy

Ulica

Numer 19

Kod pocztowy 92-701

Urząd pocztowy ŁÓDŻ

Telefon 426484109

Fax 426484109

Www www.spskoszewy.szkoly.lodz.pl

Regon 00115786700000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 242

Oddziały 13

Nauczyciele pełnozatrudnieni 33.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.62

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 7.33

Województwo ŁÓDZKIE

Powiat łódzki wschodni

Gmina Nowosolna

Typ gminy gmina wiejska

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach jest położona na terenie Parku Krajobrazowego

Wzniesień Łódzkich. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną. Jej główne atuty to: zaplecze

sportowe, pracownie przedmiotowe, świetlica czynna w godz. 8.00 - 17.30. W trosce o bezpieczeństwo uczniów

szkoła zapewnia im opiekę w drodze na przystanek MPK i w autobusie. W placówce funkcjonują systemy

alarmowe, monitoring, domofony, wideodomofony. Szkoła kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne,

ekologiczne, prozdrowotne poprzez realizację projektów szkolnych (GLOBE, Spring Alive, Instytut Kreatywnej

Biologii, Woda Naszym Skarbem) i międzynarodowych (Przekraczanie Granic..., Użyjmy narzędzi cyfrowych…,).

Pielęgnuje tradycje narodowe, lokalne. Dba o wszechstronny rozwój uczniów (m.in. koła przedmiotowe,

artystyczne, sportowe, zajęcia specjalistyczne). Jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Rodzice są

partnerami szkoły, uczestniczą w procesie decyzyjnym i innych jej działaniach.
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Obraz pracy szkoły/placówki

Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów oraz

specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje. Pielęgnuje tradycje narodowe, lokalne i szkolne, kształtuje postawy

prospołeczne i obywatelskie. Organizuje imprezy środowiskowe i patriotyczne, akcje charytatywne. Swoimi

występami uczniowie uświetniają jubileusze i uroczystości. Szkoła podejmuje działania w zakresie zwiększania

bezpieczeństwa dzieci, m. in. poprzez realizację programów i warsztatów profilaktycznych, propagowanie

zdrowego stylu życia oraz prawidłowego odżywiania się, doskonalenie zasad dobrego komunikowania się

z rówieśnikami i dorosłymi oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Działania

wychowawcze i profilaktyczne podejmowane są w szkole w sposób systematyczny i celowy. Są adekwatne

do potrzeb uczniów i odpowiadają oczekiwaniom rodziców. W ustalaniu zasad obowiązujących w szkole

partycypuje cała społeczność szkolna. Działania szkoły są przez wszystkich respondentów uznawane za

skuteczne oraz dobrze oceniane. Szkoła dba o bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla uczniów, nauczycieli,

rodziców oraz pracowników niepedagogicznych. Wśród ankietowanych pojedynczy uczniowie wskazują, że nie

czują się w szkole bezpiecznie. W ich opinii w szkole zdarzyły się nieliczne przypadki kradzieży, wykluczenia

z grupy, pobicia lub zniszczenia własności ucznia, a także zdarzają się sytuacje, w których są obrażani

i wyśmiewani. Działania podejmowane przez szkołę ukierunkowane są na zapewnienie i zwiększenie poczucia

bezpieczeństwa oraz uwzględniają uwarunkowania rodzinne i środowiskowe uczniów. Z deklaracji uczniów

wynika, że mają dobre relacje z większością lub wszystkimi nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Według nich zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole są przestrzegane przez większość ich kolegów

oraz niemal wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły. Respondenci wypowiadający się w wywiadach

przyznali, że wszyscy mają możliwość wpływania na modyfikację zasad zachowania obowiązujących w szkole.

Wysoki procent wzorowych i bardzo dobrych ocen z zachowania zdaje się potwierdzać skuteczność przyjętych

zasad i norm postępowania. W szkole rozpoznawane są potrzeby i możliwości psychofizyczne i rozwojowe

uczniów, sytuacje społeczną i sposoby uczenia się. Uczniowie są wspieraniu w przezwyciężaniu trudności

wynikających z sytuacji społecznej, obejmowani pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Podejmowane są

różnorodne działania, których celem jest wielokierunkowy i wszechstronny rozwój ucznia. Wiedza o uczniach

pozyskana na drodze rozpoznania, obserwacji, diagnoz i rozmów wykorzystywana jest do planowania pracy

z uczniami zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi organizacji działań

wspierających, zajęć wyrównawczych i specjalistycznych. Szkoła organizuje liczne zajęcia pozalekcyjne

adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. Należą do nich zajęcia rozwijające uzdolnienia,

dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, specjalistyczne m.in. o charakterze, terapeutycznym,

logopedycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a także

organizowane są porady i konsultacje dla rodziców i uczniów. Większość rodziców uczestniczy w działaniach

realizowanych przez szkołę. Podobnie większość z nich uważa, że ma wystarczający wpływ na życie szkoły.

Korzystając ze swoich kompetencji rodzice opiniują m. in. projekt planu finansowego szkoły, dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych oraz w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwalają program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju

uczniów m. in. poprzez: rozmowy indywidualne/konsultacje, organizowanie szkoleń dla rodziców, spotkania ze

specjalistami. Relacje panujące między członkami społeczności szkolnej są oparte na szacunku i życzliwości.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Obszar badania:  Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne - w

tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są

dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. IV/1

Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów oraz

specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje. We współpracy z partnerami realizowane są działania

o charakterze dydaktycznym, profilaktycznym i diagnostycznym, organizowane dodatkowe zajęcia, warsztaty,

prelekcje oraz przedsięwzięcia o charakterze socjalnym i kulturalnym (pomoc materialna dla uczniów,

fundowanie nagród, pomoc finansowa w organizacji kolonii letnich), konkursy i zawody sportowe. Pielęgnuje

tradycje narodowe, lokalne i szkolne, kształtuje postawy prospołeczne i obywatelskie. Organizuje imprezy

środowiskowe i patriotyczne, akcje charytatywne. Swoimi występami uczniowie uświetniają jubileusze

i uroczystości. Szkoła podejmuje działania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dzieci, m. in. poprzez

realizację programów i warsztatów profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz prawidłowego

odżywiania się, doskonalenie zasad dobrego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Monitoruje komunikację publiczną, organizuje opiekę

w czasie dojazdu autobusem dla młodszych dzieci. Świetlica szkolna wspiera wszystkie akcje i działania

profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez szkołę. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce, ocenia się skuteczność podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych, a w razie potrzeb, modyfikuje. IV/2 

Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane są w szkole w sposób systematyczny i celowy. Są

adekwatne do potrzeb uczniów i odpowiadają oczekiwaniom rodziców. W ustalaniu zasad obowiązujących

w szkole partycypuje cała społeczność szkolna. Modyfikacja działań wychowawczych i profilaktycznych odbywa

się na podstawie zgłaszanych przez uczniów propozycji oraz dokonywanego przez nauczycieli rozpoznania

i oceny zmieniającej się sytuacji uczniów. Na podstawie analizy działań wychowawczych szkoła zdiagnozowała

m. in. w bieżącym roku szkolnym potrzebę wzmożenia działań związanych z przeciwdziałaniem cyberprzemocy

oraz profilaktyki uzależnień. Aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów zwiększono liczbę nauczycieli dyżurujących.

Zmodyfikowano zasady oceniania uczniów. Z uwagi na małą atrakcyjność dla starszych uczniów szkolnego

konkursu „Uczeń na Medal” zastąpiono go dającym więcej możliwości konkursem „Liga Mistrzów”. Wprowadzono

organizację przerw międzylekcyjnych w klasach 1-3. Wdrożono innowację „Aktywne przerwy”. Wydłużono

przerwy obiadowe. Działania szkoły są przez wszystkich respondentów uznawane za skuteczne oraz dobrze
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oceniane.

Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na

wzajemnym szacunku i zaufaniu. IV/3 

Szkoła dba o bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników

niepedagogicznych. Pojedynczy uczniowie wskazują, że nie czują się w szkole bezpiecznie. W opinii uczniów

w szkole zdarzają się sytuacje, w których niektórzy uczniowie obrażają ich i wyśmiewają. Wskazują, że w szkole

zdarzyły się nieliczne przypadki kradzieży, wykluczenia z grupy, pobicia lub zniszczenia własności ucznia.

Nieliczni uczniowie podają, iż zdarzyły się sytuacje wyśmiewania uczniów przez nauczycieli. Działania

podejmowane przez szkołę ukierunkowane są na zapewnienie i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz

uwzględniają uwarunkowania rodzinne i środowiskowe uczniów. Z deklaracji uczniów wynika, że mają dobre

relacje z większością lub wszystkimi nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. W trudnej sytuacji zwracają

się najczęściej do wychowawcy klasy, do koleżanki/kolegi, następnie innego nauczyciela lub pedagoga

i psychologa czy nauczyciela-wychowawcy świetlicy.

Obszar badania: Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i

przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. IV/4 

Uczniowie i ich rodzice znają oraz akceptują zasady zachowania i wzajemnych relacji obowiązujące w szkole.

Zdaniem ankietowanych nauczycieli większość uczniów oraz wszyscy lub większość nauczycieli i pracowników

szkoły przestrzega ustalonych w szkole zasad zachowania. Większość uczniów przestrzega także zasad

obowiązujących na świetlicy. Według uczniów zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole są

przestrzegane przez większość ich kolegów oraz niemal wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Połowa ankietowanych uczniów zadeklarowała, że ma wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują

w szkole. Respondenci wypowiadający się w wywiadach przyznali, że wszyscy mają możliwość wpływania

na modyfikację zasad zachowania obowiązujących w szkole. Propozycje zmian i ocena dotychczas

funkcjonujących zasad odbywa się również na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów rodziców

i nauczycieli w czasie ewaluacji wewnętrznej szkoły. Wysoki procent wzorowych i bardzo dobrych ocen

z zachowania zdaje się potwierdzać skuteczność przyjętych zasad i norm postępowania w szkole. W szkole nie

odnotowuje się negatywnych zjawisk takich jak: narkotyki, alkohol, papierosy inne używki.
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. V/1

Potrzeby i możliwości psychofizyczne i rozwojowe uczniów, sytuację społeczną i sposoby uczenia się rozpoznają:

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrektor, rodzice m.in. na podstawie rozmów

z uczniami i ich rodzicami, wyników spotkań zespołów nauczycieli i wymiany informacji z innymi nauczycielami

i specjalistami, obserwacji zachowania uczniów, analizy dokumentacji i osiągnięć uczniów, wyników

przeprowadzanych ankiet. Rozpoznanie następuje we wrześniu w stosunku do nowo przyjętych uczniów oraz

na bieżąco podczas indywidualnych spotkań z uczniami. Rodzice i uczniowie wskazują, że nie wszyscy

nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb szkoła zorganizowała dla

uczniów m. in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, zajęcia pozalekcyjne

zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w

odniesieniu do potrzeb uczniów. V/2

Wiedza o uczniach pozyskana na drodze rozpoznania, obserwacji, diagnoz i rozmów wykorzystywana jest

do planowania pracy z uczniami w szkole m.in. do indywidualizacji w nauczaniu zgodnie z indywidualnymi

potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów, organizacji działań wspierających, organizacji zajęć

wyrównawczych i specjalistycznych, warsztatów, prelekcji. Wszyscy nauczyciele indywidualizują proces

edukacyjny. Do powszechnie stosowanych form pracy z dziećmi należy m.in, dostosowanie tempa pracy,

uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,

dostosowanie wymagań edukacyjnych, uwzględnianie ograniczeń wynikających z dysfunkcji uczniów,

różnicowanie form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.. Nauczyciele na wszystkich przedmiotach

wdrażają wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej. Przyczynia się to do wzrostu motywacji i zaangażowania

uczniów, poprawy relacji interpersonalnych, zmian w zachowaniu i postawach uczniów, poprawy wyników

nauczania i osiągania sukcesów. Obserwacje zajęć potwierdziły deklarowane przez nauczycieli działania.

Z udzielanego wsparcia są zadowoleni uczniowie. Zdecydowana większość rodziców zaznaczyła w ankietach,

że nauczyciele ich dziecka służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych.
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Obszar badania:  Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z

jego sytuacji społecznej. V/3

Szkoła wspiera uczniów w przezwyciężania trudności wynikających z sytuacji społecznej, obejmując ich szeroko

rozumianą pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Kieruje do specjalistów na diagnozę oraz na zajęcia

specjalistyczne i rozwijające. Indywidualizuje pracę z uczniem. Obejmuje pomocą materialną. Udziela wsparcia

emocjonalnego. Oferuje opiekę świetlicową, pomoc w odrabianiu lekcji. Wspomaga uczniów w przygotowaniu

do konkursów. Działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne wynikają z analizy bieżącej sytuacji

edukacyjnej i wychowawczej. Szkoła organizuje liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów

(koła przedmiotowe: językowe, przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne; teatralne, zajęcia sportowe, basen).

Zwraca uwagę na kształtowanie kultury osobistej wychowanków, postawy wrażliwości i otwartości na drugiego

człowieka oraz życia w zgodzie z poszanowaniem tradycji i kultury. Umożliwia uczniom poznanie historii własnej

miejscowości (udział w uroczystych gminnych obchodach Święta Niepodległości, Święto Patrona, Opieka

nad miejscowym grobem Nieznanego Żołnierza). Podejmowane są różnorodne działania, których celem jest

wielokierunkowy i wszechstronny rozwój ucznia. 

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia. V/4

W szkole zorganizowane są zajęcia dodatkowe adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. Należą do nich zajęcia

rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, specjalistyczne m.in.

o charakterze, terapeutycznym, logopedycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne, a także organizowane są porady i konsultacje dla rodziców i uczniów, warsztaty.

Zajęcia pozalekcyjne przyczyniają się do rozwoju zdolności, poprawy wyników w nauce, eliminowania

niepowodzeń szkolnych, wzrostu motywacji, podniesienia samooceny, a także do poprawy relacji

z rówieśnikami, wyeliminowania dysfunkcji, sukcesów w konkursach i zawodach sportowych, poprawy

umiejętności interpersonalnych i efektywnego uczenia się. Istnieje grupa uczniów, dla których zajęcia

pozalekcyjne są mało interesujące i nie odpowiadają ich potrzebom. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

uzależnione jest w dużym stopniu od miejsca zamieszkania i związanymi z tym kłopotami komunikacyjnymi,

a także od planu zajęć.
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Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Obszar badania:  Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w

podejmowanych działaniach. VI/1

Większość ankietowanych rodziców uczestniczyła w tym lub poprzednim roku szkolnym w działaniach

realizowanych przez szkołę. Podobnie większość z nich uważa, że ma wystarczający wpływ na życie szkoły,

część uważa, że nie. Kilku rodziców stwierdziło, że szkoła nie zaprasza do współpracy. Zgłaszane przez rodziców

propozycje i sugestie są omawiane i przedstawiane nauczycielom i dyrekcji i po dyskusji wprowadzane

do planów pracy szkoły. Korzystając ze swoich kompetencji rodzice opiniują m. in. projekt planu finansowego

szkoły, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwalają

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Mają wpływ na tematykę i dobór zajęć dodatkowych,

harmonogram wyjść i wycieczek, organizacje czasu podczas ferii i wakacji. Uczestniczą m. in. przy organizacji

imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, prowadzą zajęcia, współorganizują konkursy, angażują się

w akcje, współpracują przy realizacji różnorodnych projektów w tym międzynarodowych. Część rodziców uważa,

że nie ma wpływu na życie szkoły.

Obszar badania:  W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich

dzieci. VI/2

Współpraca szkoły z rodzicami służy ustalaniu wspólnych działań na rzecz wspierania uczniów w ich rozwoju.

Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju uczniów m. in. poprzez: rozmowy

indywidualne/konsultacje, organizowanie szkoleń dla rodziców, spotkania ze specjalistami. Proponują także

działania wspierające dla uczniów na terenie szkoły m.in. zajęcia logopedyczne, terapeutyczne,

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów, realizację innowacji

pedagogicznych. W indywidualnych przypadkach prowadzony jest dialog, omawiana jest sytuacja

i wypracowywane działania tak, aby zachować spójność oddziaływań w szkole i domu rodzinnym dziecka.

Większość ankietowanych rodziców ocenia, że nauczyciele współpracują z nimi na rzecz rozwoju zainteresowań

i pasji ich dziecka, a także w sytuacjach dla niego trudnych oraz informują o potrzebach i możliwościach

rozwoju ich dziecka, ale część takiej współpracy nie dostrzega.  
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Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat

swojej pracy. VI/3 

Wszyscy respondenci (rodzice, nauczyciele, dyrektor) wskazali, że szkoła pozyskuje opinie na temat swojej

pracy najczęściej podczas spotkań rodziców z wychowawcą/nauczycielem, poprzez rozmowy

indywidualne/konsultacje, ankiety oraz dziennik elektroniczny. Opinie te są wykorzystywane podczas

planowania zadań w planie pracy szkoły i poszczególnych klas. Były uwzględnione m. in. do planowania zajęć

dodatkowych, modyfikacji zasad oceniania przedmiotowego i zachowania, zagospodarowania bazy lokalowej,

ustalenia godzin pracy świetlicy, dostosowania komunikacji lokalnej do potrzeb dzieci, organizacji zielonych

szkół, organizowania wyjazdów na basen dla chętnych dzieci pod opieką nauczycieli, organizowania każdego

roku kolonii letnich, odtworzenie kuchni szkolnej.
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Wnioski

1. Dzięki partnerskiej współpracy z rodzicami szkoła skutecznie pozyskuje opinie o swojej pracy, w wyniku

czego planuje i realizuje działania wspierające rodziców w wychowaniu dzieci, adekwatne do zgłaszanych przez

nich potrzeb.

2. W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby oraz sytuację społeczną każdego ucznia poprzez celowe

i systematyczne działania, do których włączani są nauczyciele, rodzice oraz instytucje działające na rzecz dzieci.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi działającymi w środowisku lokalnym wpływa pozytywnie na rozwój

uczniów i szkoły.

3. Szkoła realizuje, monitoruje i modyfikuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które wynikają z potrzeb

uczniów i środowiska. Uczniowie podczas pobytu w szkole i w świetlicy czują się bezpieczni, choć w opinii

niektórych z nich zdarzały się przypadki zachowywania się w sposób, który odbierali jako nieprzyjemny. Rodzice

i uczniowie dobrze oceniają skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w szkole.
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