
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 w roku szkolnym 2013/2014 

      

Wymaganie 10: 

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Cel ewaluacji: 

Zebranie informacji, czy wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

Pytania kluczowe: 

1. Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje szkoła? 

2. Jak współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój uczniów i szkoły? 

3. Jakie możliwości i potrzeby środowiska lokalnego szkoła wykorzystuje w swojej 

działalności? 

4. Jakie formy działalności integrują szkołę ze środowiskiem lokalnym? 

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach  przez zespół ewaluacyjny 

w składzie: Małgorzata Ziółkowska – lider zespołu, Jolanta Kasztelan, Elżbieta Szymaniak, brat 

Andrzej Skrzypczak, Katarzyna Wrzesień – członkowie zespołu. 

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji o funkcjonowaniu szkoły 

w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie wykorzystania zasobów środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

Celem przeprowadzonej ewaluacji było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania 

szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz 

środowiska lokalnego i współpracy z różnymi podmiotami działającymi w środowisku, korzystania 

z zasobów środowiska lokalnego oraz wpływu funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym na 

rozwój uczniów. 

Odpowiedzi na pytania kluczowe uzyskaliśmy poprzez przeprowadzenie: 

1. analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, kronika i strona 

internetowa szkoły, artykuły); 

2. ankiet z uczniami (badaniem objęto 22 uczniów z klas IV –VI); 

3. ankiet z rodzicami (badaniem objęto 35 rodziców); 

4. wywiadów z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (badaniem objęto 

3 instytucje), przedstawicielką Rady Rodziców oraz Dyrektorem szkoły. 

   



PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 

 

 Analiza dokumentacji szkolnej. 

 

Analizie poddano następujące dokumenty: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

sprawozdanie Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych, 

orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, arkusze ewaluacyjne,  strona 

internetowa szkoły, kronika szkoły. 

Informacje o współpracy szkoły z instytucjami oraz wynikające z niej korzyści dla szkoły 

uzupełniono o wyniki przeprowadzonych wywiadów i ankiet. 

 

Nazwa 

instytucji 
Forma współpracy Korzyści dla szkoły  

Władze Gminy - obsługa finansowa szkoły; 

- nadzorowanie wypełniania funkcji 

wychowawczej i opiekuńczej przez 

szkołę; 

- wspieranie szkoły metodami 

dostępnymi w danych warunkach 

i czasie; 

- udział w imprezach 

i uroczystościach szkolnych; 

- udział w uroczystościach 

gminnych – „Dożynki”, „Kartka 

świąteczna”, „Konkurs o pióro 

burmistrza”; 

- interesowanie się życiem szkoły ze 

względu na pełnioną funkcję; 

- dbanie o bezpieczeństwo i higienę 

pracy; 

- dowóz dzieci do szkoły; 

- nagrody dla najlepszych uczniów 

i sportowców; 

- akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

- karta rodziny 3 +. 

- prawidłowe funkcjonowanie szkoły; 

- doposażenie szkoły w pomoce 

edukacyjne, dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów; 

- promocja szkoły w środowisku 

lokalnym; 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, motywowanie ich do pracy; 

- dbanie o bezpieczeństwo uczniów; 

- wspomaganie rodziny. 

 

 



 

Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

- wymiana doświadczeń 

zawodowych; 

- współpraca w zatrudnianiu 

specjalistów (logopeda, psycholog); 

- udział uczniów w konkursach, 

uroczystościach i zawodach 

sportowych; 

- organizacja sprawdzianów 

zewnętrznych; 

- współpraca ze szkołami noszącymi 

imię naszego patrona – Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

- prawidłowe funkcjonowanie szkoły; 

- reprezentowanie i promowanie 

szkoły w środowisku lokalnym; 

- rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień; 

- integracja z pracownikami i uczniami 

innych szkół. 

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Święcicach 

- spotkania i pogadanki ze 

strażakami na terenie remizy 

strażackiej, pokaz sprzętu 

strażackiego; 

- udział strażaków w imprezach 

organizowanych przez szkołę np. 

piknikach rodzinnych; 

- wypożyczanie szkole grilla, 

sprzętu do podcinania drzew, 

namiotów ogrodowych; 

- usuwaniu śniegu z dachu budynku 

szkoły i gniazd pszczół. 

- poznanie specyfiki pracy strażaka; 

- przypomnienie zasad udzielania 

pierwszej pomocy,  przypomnienie 

numerów alarmowych; 

- przypomnienie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa i działań w sytuacjach 

zagrożenia życia i mienia; 

- poszerzanie wiedzy na temat metod 

zapobiegania pożarom. 

Biblioteka  

w Święcicach 

- udział uczniów w lekcjach 

bibliotecznych; 

- wypożyczanie książek; 

- wspólne czytanie książek; 

- udział w imprezach (Święto 

Pluszowego  Misia), spektaklach 

teatralnych; 

- spotkania z autorami książek dla 

dzieci i młodzieży; 

- udział kierownika biblioteki w jury 

- rozbudzanie zamiłowania do 

czytelnictwa; 

- promowanie różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu, w tym 

czytelnictwa; 

- zachęcenie do korzystania  

z biblioteki; 

- zapoznanie z katalogami biblioteki; 

- rozwój emocjonalny i intelektualny 

dzieci; 



konkursów recytatorskich; 

- zawarcie porozumienia 

dotyczącego zakupu pozycji 

wydawniczych wzbogacających 

księgozbiór biblioteki, 

z którego korzysta młodzież 

szkolna. 

- rozwijanie zainteresowania książką 

i czytelnictwem wśród uczniów. 

 Parafia  

Św. Antoniego 

w Łaźniewie 

- udział w uroczystościach 

kościelnych; 

- wystawianie „Jasełek” przez 

uczniów kółka teatralnego; 

-  uczestniczenie w rekolekcjach, 

uroczystościach rozpoczęcia 

i zakończenia roku szkolnego; 

- sprzedaż palm wielkanocnych 

przygotowanych przez uczniów. 

- tworzenie więzi z parafią; 

- kształtowanie systemu wartości 

w oparciu o  chrześcijański system 

wartości; 

- wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za własny rozwój 

oraz rozwój swojej wiary;  

- budowanie relacji ogólnoludzkich 

opartych na empatii, szacunku, trosce 

o innych, gotowości do dzielenia się 

tym co się posiada (także swoim 

czasem, zdolnościami);  

- pielęgnowanie tradycji. 

Pielęgniarka - opieka nad uczniami – szczepienia 

ochronne, wypełnianie kart dzieci na 

bilans; 

- pogadanki dla uczniów – jak dbać 

o zdrowie, higienę jamy ustnej 

i higienę osobistą. 

- dostarczenie wiedzy i umiejętności 

dotyczących ochrony zdrowia, 

profilaktyki – fluoryzacja; 

- uczniowie są pod stałą kontrolą 

(szczepienia, bilanse). 

Policja  - pogadanki i spotkania 

z policjantem na temat 

bezpieczeństwa; 

-  udział w konkursach 

plastycznych. 

- poznanie pracy policjanta; 

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa na 

drodze, w domu, w szkole;  

- przypomnienie konsekwencji jakie 

ponoszą uczniowie stosujący przemoc 

fizyczną. 

Sołtys - udział w uroczystościach  

i imprezach organizowanych  przez 

szkołę, 

- prezentacja osiągnięć uczniów; 

- umożliwienie dzieciom skorzystania  

z obiadów w szkole. 



- pomoc w dowozie obiadów.  

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Święcicach 

- zapraszanie uczniów kółka 

teatralnego na uroczystości 

środowiskowe, np.: Dzień Babci  

i Dziadka. 

- prezentacja osiągnięć uczniów. 

Kasa 

Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

- udział w konkursach plastycznych; 

- prezentacje dotyczące 

bezpieczeństwa dzieci na wsi. 

- rozwijanie zdolności plastycznych; 

- umiejętność bezpiecznego 

zachowania na wsi. 

 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

- koordynowanie programów 

rządowych takich, jak:  pomoc 

państwa w zakresie dożywiania, 

wyprawka szkolna; 

- objęcie opieką rodzin 

wymagających pomocy ośrodka.  

- szkoła realizuje swój obowiązek 

w przekazywaniu informacji na temat 

ucznia instytucjom do tego 

powołanym; 

- korzystanie z pomocy  

w dofinansowaniu dożywiania 

i zakupu podręczników szkolnych; 

- stworzenie odpowiednich warunków 

bytowych. 

Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 - informowanie o trudnej sytuacji 

rodzinnej uczniów; 

- współpraca z kuratorem. 

- szkoła realizuje swój obowiązek  

w przekazywaniu informacji na temat 

ucznia instytucjom do tego 

powołanym; 

- szkoła wspiera się w swoich 

działaniach instytucjami tj. kurator; 

- adekwatny do rzeczywistości ogląd 

sytuacji rodzinnej. 



Poradnia 

Psychologiczno 

– Pedagogiczna 

- badanie uczniów, przygotowanie 

opinii; 

- pomoc w przezwyciężaniu 

trudności w nauce; 

- ułatwianie uczniom 

funkcjonowania w szkole;  

- ułatwianie pracy nauczycielom;  

- pogadanka psychologa dla 

rodziców. 

- szkoła wspiera swoją działalność 

poprzez ukierunkowanie swoich 

działań zgodnie z zaleceniami PPP; 

- zapewnienie uczniom ze 

specyficznymi trudnościami w nauce 

właściwej pomocy pedagogicznej; 

- zróżnicowanie metod 

wychowawczych stosowanych przez 

rodziców wobec dzieci. 

Dom Kultury 

„Uśmiech”  

w Ożarowie 

Mazowieckim 

- udział w konkursach plastycznych, 

recytatorskich. 

- rozwijanie zdolności uczniów; 

- promocja szkoły w środowisku 

lokalnym; 

- kontakty z rówieśnikami z innych 

szkół. 

 

Szkoła  wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz rozwoju szkoły oraz rozwoju środowiska 

lokalnego. Wśród działań, podejmowanych na rzecz środowiska należy wymienić: 

 rozbudzanie patriotyzmu poprzez organizację imprez okolicznościowych (obchody świąt 

państwowych, akademie okolicznościowe); 

 podtrzymywanie tradycji (troska i dbałość o miejsca pamięci narodowej, spotkania 

opłatkowe, kultywowanie świąt religijnych, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny); 

 kształtowanie świadomości ekologicznej (Sprzątanie świata, Dzień Ziemi); 

 integrację społeczności lokalnej (akademie, pikniki, rajdy). 

 

Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców. 

 

Analizując  wyniki przeprowadzonych ankiet można odpowiedzieć twierdząco na pytanie 

dotyczące inicjatyw podejmowanych przez szkołę na rzecz środowiska. Wszystkie badane podmioty 

potwierdziły, iż szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami.  

 rodzice uczniowie 

biblioteka 68,6% 90,9% 

Urzędem Miejskim 65,7% 77,3% 

policja i straż miejska 65,7% 81,8% 



Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 60% 63,6% 

kościół 60% 86,40% 

straż pożarna 51,4% 77,3% 

kino/teatr/muzea 48,6% 63,6% 

Starostwo Powiatowe 45,7% 36,4% 

Ośrodek Pomocy Społecznej 40% 50% 

inne szkoły 40% 81,8% 

Gminny Ośrodek Kultury 34,3% 50% 

placówki ochrony zdrowia 11,4% 31,8% 

 

Zestawienie to pozwala zauważyć, że częściej uczniowie, niż rodzice zauważają z jakimi 

instytucjami współpracuje szkoła. 

Prawie połowa ankietowanych rodziców uważa, że współpraca z władzami lokalnymi jest 

wystarczająca (40%), a co trzeci, że systematyczna i znacząca (28,6%), 17% - jest okazjonalna i nie 

ma wpływu na kształtowanie wizerunku szkoły. Współpraca z organami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo według połowy ankietowanych jest planowana zgodnie z potrzebami i znacząca 

(48,6%), co trzeci ankietowany uważa, że jest wystarczająca (34,3%), nieliczni: jest okazjonalna 

i nie ma większego znaczenia (14,3%). 

Większość uczniów (72,7%) uważa, że współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest 

potrzebna i wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia. 3 osoby umotywowały swoją odpowiedź, 

podając takie argumenty: uczniowie rozwijają się, chronimy szkołę i środowisko przed 

zniszczeniem, jest więcej zabaw i wszyscy się integrują. 

Zdaniem rodziców uczniowie wynoszą wiele korzyści ze współpracy z działającymi 

w środowisku lokalnym instytucjami. Najczęściej rodzice wskazywali korzyści takie jak: rozwijanie 

się intelektualne (85,7%) i nabywanie umiejętności współpracy w grupie (71,4%). 

Ponad połowa wskazała: 

 rozwijanie sprawności fizycznej  (65,7%), 

 zdobywanie nowych umiejętności  – (65,7%), 

 uczenie się samodzielności  (62,9%), 

 uczenie się odpowiedzialności (57,1%), 

 satysfakcję (54,3%), 

 ciekawe spędzanie wolnego czasu (51,4%). 



Prawie połowa wskazała: 

 rozwijanie się kulturalnie (45,7%), 

 nabywanie doświadczenia (48,6%), 

 doskonalenie swojego talentu sportowego (42,9%), 

 zadowolenie z niesienia pomocy innym (40%), 

 zdobywanie uznania kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców (40%), 

 nawiązywanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły (40%). 

Najrzadziej rodzice wskazywali zadowolenie z przynależności do społeczności szkolnej  

(37,1%). Większość rodziców uważa, że współpraca współczesnej szkoły ze środowiskiem 

lokalnym jest konieczna. Oprócz korzyści wymienionych we wcześniejszych punktach ankiety, 

rodzice wymienili: nabieranie pewności siebie przez dziecko, rozwój dziecka, uczenie się dziecka 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

 Większość rodziców (ponad 80%) zauważyła, że są zamieszczane informacje o naszej 

szkole głównie na stronie internetowej (54,3%) i w gazetach lokalnych (31,4%). Większość 

rodziców uważa, że szkoła jest promowana w sposób wystarczający (60%). Prawie co trzeci 

ankietowany twierdzi, że promocja szkoły jest niewielka i niewystarczająca (31,4%). Najczęściej 

wizerunek szkoły jest promowany podczas organizacji imprez szkolnych (80%). Połowa 

ankietowanych wskazała na udział w organizowanych konkursach (54,3%) i pogadanki dla 

rodziców  (48,6%). Najrzadziej rodzice wskazywali publikacje internetowe (25,7%) i artykuły 

w czasopismach – 7 osób (20%).  

Tylko 4 osoby udzieliły odpowiedzi na pytanie „Jakie formy zdaniem Pani/Pana są rzadko 

stosowane i można by je wykorzystać?” Rodzice wymienili: współpracę z władzami gminy/powiatu 

(1 osoba), Internet (3 osoby) i  imprezy okolicznościowe (1 osoba). Większość rodziców uważa, że 

ilość organizowanych przez inne instytucje imprez, w których szkoła bierze udział jest 

wystarczająca (77,1%). 

Większość uczniów (68,2%) uważa, że nasza szkoła odpowiednio promuje się 

w środowisku lokalnym. Prawie wszyscy uczniowie (86,4%) wskazali, że uczestniczyli w jakiś 

formach współpracy ze środowiskiem. Wszyscy uczniowie (100%) wskazali koncerty, większość: 

wyjazdy na basen (95,5%), teatr w szkole i wyjazdy do teatru (90,9%),konkursy szkolne (81,8%), 

rajdy, wycieczki (81,8%), zabawę choinkową (77,3%), zajęcia w bibliotece publicznej (77,3%), 

imprezy sportowe (72,7%). Ponad połowa uczniów wskazała akcję „Sprzątanie Świata” (68,2%), 

akcje charytatywne (63,3%), imprezy z udziałem rodziców (63,6%), festyn-piknik rodzinny 

(54,5%). 50% ankietowanych wskazało spotkanie z policjantem i zajęcia w ośrodku kultury. 

1 osoba dodatkowo wymieniła dyskoteki. 

Większość uczniów (77,3%) chciałaby uczestniczyć w jakieś formie współpracy ze 



środowiskiem. Połowa ankietowanych wymieniała różne formy, np. konkurs śpiewu, zajęcia 

w terenie, harcerstwo, pomoc dla biednych ludzi, dyskotekę, klub piłkarski, klub sportowy, straż 

pożarną, policję, kościół, sport, konkursy – 2 osoby, minecraft – 2 osoby.  

Uczniowie dostrzegają także korzyści wynikające z różnych form współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. Do uczestnictwa w imprezach skłania uczniów najczęściej:  

 zdobywanie nowych umiejętności (68,2%),  

 ciekawe spędzenie wolnego czasu (68,2%),  

 nabywanie doświadczenia (63,6%),  

 rozwijanie sprawności fizycznej (59,1%),  

 nabywanie umiejętności współpracy w grupie (59,1%),  

 satysfakcja (59,1%),  

 zdobywanie uznania kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców (59,1%),  

 nawiązywanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły (59,1%),  

 doskonalenie talentu sportowego (54,5%),  

 zadowolenie z niesienia pomocy innym (50%),  

 rozwijanie się kulturalnie (50%),  

 uczenie się odpowiedzialności  (40,9%),  

 uczenie się samodzielności  (40,9%),  

 rozwijanie się intelektualne (36,4%),  

 zadowolenie z przynależności do społeczności szkolnej (36,4%).  

 1 osoba wymieniła dodatkowo nawiązanie nowych kontaktów. 

 

Analiza wywiadów przeprowadzonych w instytucjach współpracujących ze szkołą. 

 

Wywiady przeprowadzone w instytucjach miały na celu zebranie informacji dotyczących 

funkcjonowania naszej szkoły w środowisku lokalnym. Zostały przeprowadzone w trzech 

instytucjach: 

 Biblioteka Publiczna w Święcicach – wywiad z kierownikiem biblioteki – 

p. Teresą Sakowską, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicach – wywiad z sekretarzem OSP – 

p. Krzysztofem Woźniakiem, 

 parafia – wywiad z Proboszczem - księdzem Markiem Majdanem. 

Wszyscy przedstawiciele  współpracujących ze szkołą instytucji stwierdzili, że 

podejmowanie wspólnych działań jest celowe i potrzebne. Celowość i potrzeba współpracy z naszą 



szkołą wynika ze specyfiki działania poszczególnych instytucji. Wymieniane korzyści wynikające 

ze współpracy ze szkołą to:  

 zapewnione grono czytelników, co daje perspektywę rozwoju i dalszego istnienia biblioteki; 

 możliwość  prowadzenia przez strażaków działań profilaktycznych na temat ochrony 

przeciwpożarowej, zwiększenie świadomości w społeczeństwie; 

 korzyści w relacjach współpracy duchowej, wychowawczo-pedagogicznej. 

Współpraca opierała się na: 

 biblioteka: organizowaniu lekcji bibliotecznych, spektakli teatralnych, spotkań z autorami 

książek dla dzieci i młodzieży, wspólnych obchodów Dnia Pluszowego Misia, udziale 

kierownika biblioteki w jury konkursów recytatorskich oraz zawarciu porozumienia 

dotyczącego zakupu pozycji wydawniczych wzbogacających księgozbiór biblioteki, 

z którego korzysta młodzież szkolna; 

 Ochotnicza Straż Pożarna: udziale uczniów w pogadankach, zajęciach (na terenie remizy 

strażackiej) przybliżających im specyfikę pracy strażaka, pokazach wozu strażackiego, 

udziale druhów ochotników w imprezach organizowanych na terenie szkoły, np. piknikach 

rodzinnych, wypożyczaniu szkole grilla, sprzętu do podcinania drzew, namiotów 

ogrodowych, usuwaniu śniegu z dachu budynku szkoły i gniazd pszczół; 

 parafia: wzajemnych dobrych relacjach - zapraszanie księży na uroczystości szkolne, pomoc 

w zorganizowaniu wigilii szkolnej, przedstawieniach Jasełek w parafii, domu strażaka, 

spotkaniach wigilijnych, sprzedaży wielkanocnych palm, wyjazdach na pielgrzymkę. 

Wszyscy rozmówcy zgodnie twierdzą, że inicjatywy podejmowane przez naszą szkołę 

wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska. Wyróżniają wśród nich: 

 promocję czytelnictwa, kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki, rozwój kulturalny; 

 wzrost wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, świadomości dotyczącej 

niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów i sposobów zapobiegania im, 

promocję pracy strażaka; 

 organizację rekolekcji wielkopostne, sprzedaż palm wielkanocnych. 

Współpraca  z tymi instytucjami może zaspokajać potrzeby uczniów,  m. in.: kształtowanie 

nawyku korzystania z takich źródeł informacji, jak Internet, wzbogacanie wiedzy na temat ochrony 

przeciwpożarowej, poznanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, budzenie szacunku do 

służby ludziom. 

Wszyscy rozmówcy nadal są zainteresowani współpracą z naszą szkołą. Aby ta współpraca 

mogła się rozwijać proponują; 

 zwiększyć godziny pracy biblioteki i poprawić warunki w bibliotece, organizować 

w bibliotece wystawy tematyczne, bardziej zaangażować we współpracę uczniów klas 



IV – VI; 

 organizować pokazowe ćwiczenia dla uczniów oraz wspólne przedsięwzięcia typu konkursy 

wiedzy, plastyczne na temat przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i innym 

zagrażającym bezpieczeństwu i życiu. 

 

Analiza wywiadów przeprowadzonych z Dyrektorem szkoły – p. Zdzisławą Lesińską 

i przedstawicielką Rady Rodziców – p. Iwoną Bartosińską 

 

Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne 

instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo- artystycznym 

i społecznym. Pani Dyrektor na pytanie „Z jakimi instytucjami i osobami działającymi 

w środowisku lokalnym współpracuje nasza szkoła?” podała instytucje wymienione powyżej. 

Współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego. Opiera się 

w dużym stopniu na obustronnych korzyściach. 

 

Szkoła podejmuje wiele inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Są to m. in. 

 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

 ślubowanie pierwszych klas, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 jasełka, dzielenie się opłatkiem, 

 spotkania wielkanocne, 

 Święto Szkoły, 

 spotkania absolwentów , 

 Święto Rodziny, piknik, 

 Dzień Sportu. 

Przedstawicielka Rady Rodziców zaproponowała dodatkowe działania, które mogłaby  

podjąć szkoła. Byłyby to:  festyn szkolny,  dokarmianie zwierząt leśnych, odkrywanie ukrytych 

talentów, rozszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami takimi, jak: OSP Święcice, 

policja, parafia, koło gospodyń wiejskich, gminną biblioteką. Pani Dyrektor zaznaczyła, że szkoła 

podejmuje zbyt mało inicjatyw przed szerszą publicznością. 

Pani Dyrektor wskazała, jakie korzyści wypływają ze współpracy z różnymi instytucjami 

i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: 

 organizowane są imprezy na rzecz środowiska i podejmowane wspólne inicjatywy służące 

edukacji wychowaniu i promocji regionu; 

 współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno szkół, jak i środowiska i przynosi 



obopólne korzyści szkole i lokalnej społeczności; 

 współpraca z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów; 

 szkoła identyfikuje potrzeby i wykorzystuje zasoby środowiska; 

 szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. 

Przedstawicielka Rady Rodziców na pytanie „Jakie najważniejsze potrzeby społeczności 

lokalnej może zaspokajać szkoła?” podała edukację, integrację i wsparcie psychologiczno – 

pedagogiczne. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Mocne strony: 

 Wyniki przeprowadzonych ankiet, wywiadów,  analiza dokumentów świadczą o tym, że 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Święcicach dobrze funkcjonuje 

w lokalnym środowisku. 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, 

a także organizuje imprezy na rzecz środowiska i podejmuje wspólne inicjatywy służące edukacji 

i wychowaniu.  

Współpraca sprzyja zaspokajaniu potrzeb zarówno szkoły, jak i środowiska, a także 

przynosi obopólne korzyści szkole i lokalnej społeczności. Działania podejmowane przez szkołę 

wpływają na rozwój uczniów.  

Uczniowie chętnie biorą udział w działaniach podejmowanych  we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. Oferowane przedsięwzięcia są celowe i atrakcyjne  dla uczniów.  Wynika 

z nich wiele korzyści dla uczniów. 

Szkoła identyfikuje i zaspokaja  najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego,  podejmuje 

szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz 

wzajemnego  rozwoju. 

 

 Słabe strony: 

Nadal wielu rodziców nie wie o wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę we 

współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

Działania szkoły mogłyby być wg rodziców lepiej promowane w prasie i Internecie. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb środowiska lokalnego przez Dyrekcję 

i nauczycieli; 



 kontynuowanie dotychczasowych i podejmowanie nowych wyzwań i inicjatyw na rzecz 

szkoły i środowiska (m. in. poszerzyć współpracę z biblioteką poprzez większą aktywność 

uczniów klas IV – VI, dokarmianie zwierząt leśnych, odkrywanie ukrytych talentów, festyny 

szkolne); 

 poszukiwanie możliwości nawiązywania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami, 

które mogą przyczynić się do zwiększenia aktywności szkoły w opisywanych dziedzinach; 

 wykorzystywanie w jak największym stopniu zasobów lokalnych do wzbogacania 

i rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów. 

 

 
 

 


