
II.1. Wnioski  z ewaluacji 
 
 

1. Szkoła działa zgodnie z opracowana koncepcją. 

 

2. Koncepcja pracy szkoły jest znana społeczności szkolnej oraz akceptowana przez 

rodziców i uczniów.   

 

3. W tworzeniu koncepcji pracy szkoły są uwzględniane propozycje uczniów  

i rodziców. 

4. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne rodziców i uczniów, a skuteczny system 

działań wspierających i motywujących uczniów pozwala im osiągać sukcesy na 

miarę ich możliwości. 

5. Placówka zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, przerw, 

wycieczek i wyjść poza szkołę. 

 

6. W szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje artystyczne  

i sportowe oraz poznawać języki obce. 

 

7. Rodzice oraz uczniowie są zgodni, iż podawana przez nauczycieli informacja 

zwrotna  o uzyskiwanych wynikach, pomaga dziecku w uczeniu się i daje 

możliwość ścisłej współpracy z nauczycielami. 

 

8. Społeczność szkolna i rodzice akceptują spójne działania wychowawcze oraz 

profilaktyczne służące kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i realizowaniu 

istniejącej koncepcji pracy szkoły. 

 

9. Wielkość szkoły, bardzo dobre warunki nauki i panująca w niej przyjazna 

atmosfera są cenione przez uczniów, rodziców i partnerów szkoły. 

 

10. Placówka dba o dobre relacje ze środowiskiem lokalnym, a uczniowie aktywnie 

uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym i sportowym naszego regionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.2. Podsumowanie 
 

� MOCNE STRONY SZKOŁY: 

1. Szkoła działa zgodnie z opracowana koncepcją. 
 

2. Koncepcja pracy szkoły jest znana większości społeczności szkolnej oraz 

akceptowana przez rodziców i uczniów.   
 

3. W tworzeniu koncepcji pracy szkoły są uwzględniane propozycje uczniów  

i rodziców. 

4. Koncepcja obejmuje wszystkie jej obszary. 

5. Wychowawcy podczas zebrań klasowych zapoznają rodziców z głównymi 

założeniami koncepcji. 

6. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne rodziców i uczniów, a skuteczny system 

działań wspierających i motywujących uczniów pozwala im osiągać sukcesy na 

miarę ich możliwości. 

7. Społeczność szkolna i rodzice akceptują spójne działania wychowawcze oraz 

profilaktyczne służące kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i realizowaniu 

istniejącej koncepcji pracy szkoły. 
 

8. Uczniowie i rodzice pozytywnie oceniają dobre warunki lokalowe szkoły oraz 

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
 

9. Rodzice i uczniowie zgodnie potwierdzają, iż naszą szkołę poleciliby znajomym                              

oraz koleżankom i kolegom. 

 
� SŁABE STRONY SZKOŁY: 

• Nie wszyscy rodzice i uczniowie zapoznali się z koncepcją pracy szkoły. 

 

• Niektórzy rodzice i uczniowie nie akceptują koncepcji, jednak niewielu  

z nich podaje propozycje jakie powinny być tam zawarte. 

 

• Nie wszyscy uczniowie angażują się w planowanie i udział w planach 

pracy wychowawczej. 

• Nie wszyscy rodzice są świadomi wpływu, jaki mają na tworzenie 

koncepcji pracy szkoły.  

� WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY: 

• Wspólnie z wszystkimi rodzicami i uczniami systematycznie analizować 

koncepcję pracy naszej szkoły i zapoznawać się z propozycjami zmian. 

• Systematycznie przekazywać rodzicom informacje na temat 

przeprowadzanych w szkole diagnoz. 

• Uświadamiać rodzicom, iż mogą mieć wpływ na kształt koncepcji pracy 

szkoły i angażować ich w jej tworzenie. 

• Wychowawcy klas powinni podać rodzicom przykłady konkretnych 

działań, za pomocą których mogą mieć wpływ na zmianę koncepcji. 

• Współuczestniczyć w analizowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły. 


