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1. Wstęp - przebieg ewaluacji
Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej,
zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące współpracy Szkoły Podstawowej im.
św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.
Celem 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 szkoły w środowisku lokalnym na
rozwój uczniów. Zebrane informacje na ten temat posłużą wspomaganiu rozwoju uczniów
i szkoły.
W przeprowadzonym badaniu zastosowano procedury i narzędzia badawcze
opracowane przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Główną metodą wykorzystaną do
przeprowadzenia badań była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki
badawczej, jaką jest ankieta. Była ona skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte i zamknięte. Wzory
ankiet zamieszczone zostały w Projekcie ewaluacji wewnętrznej. Zgromadzony materiał
empiryczny wykorzystano w analizie niniejszego raportu. Wszyscy ankietowani, przed
rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie
wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.
Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie
ewaluacji wewnętrznej.
Ewaluacja była realizowana od stycznia 2019 do maja 2019 roku.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym
przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej
do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.
2. Wprowadzenie do problemu
Korzystanie przez szkołę z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy
tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły i może przynieść wiele pożytku dla rozwoju uczniów.
Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez
szkołę współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz
społecznością lokalną. Współpraca może przybierać różną postać, od przekazywania sobie
informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć, i może dotyczyć różnej liczby
podmiotów w zależności od potrzeb i bogactwa środowiska lokalnego. Rola szkoły w wielu
środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji nauczania dzieci i młodzieży. Szkoła
powinna się stawać, i często staje się, też instytucją wpływającą na rozwój potencjału
społecznego środowiska, w którym działa. Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że
zasoby szkoły to za mało, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności. Szkoła
musi korzystać z zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę środowisku na korzystanie
z jej zasobów.
Słowo „zasoby” ma wiele znaczeń, m.in. może oznaczać środki, kapitał, zapasy,
bogactwa, rezerwy albo potencjał do wykorzystania. Ten potencjał „drzemie” w każdej
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szkole/placówce i w każdym środowisku. Jednak jest różny, tak jak różni są ludzie i warunki,
w których żyją. Środowisko szkoły tworzą ludzie, różnorodne instytucje i wszelkie otaczające
ją „bogactwa naturalne”.
Zasoby własne szkoły to np. baza, wyposażenie, kompetencje i umiejętności
nauczycieli. Niewątpliwie najbardziej związani ze szkołą są rodzice uczniów. Dysponują oni
szeroką wiedzą na temat swoich dzieci i posiadają rozliczne umiejętności i możliwości.
Ważnym kapitałem rodziców jest ich przychylność w stosunku do szkoły. Dobra szkoła dba
o to, by mieć oparcie w środowisku. Taka szkoła otwiera się na środowisko, w którym
funkcjonuje. Wychodzi ze swoich murów do społeczności lokalnej, korzysta z jej zasobów
i możliwości.
Podstawą efektywnej współpracy jest diagnoza wzajemnych potrzeb i zasobów. To
warunek podejmowania inicjatyw w sposób zaplanowany i celowy. Szkoła powinna wiedzieć
czego oczekuje od niej społeczność lokalna, znać potrzeby tej społeczności i reagować na nie,
podejmując się roli szkoły „aktywnej” w środowisku, działającej planowo, systemowo. Aby
współpraca ze środowiskiem lokalnym była efektywna, szkoła powinna być inicjatorem
różnorodnych działań, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Dobra
szkoła diagnozuje potrzeby środowiska i podejmuje działania stosowne nie tylko do
rozpoznanych potrzeb, ale też adekwatne do swoich możliwości. Taka współpraca pozwala na
pełne wykorzystywanie zasobów, zarówno materialnych, jak i intelektualnych. I nie chodzi
tutaj tylko o wielość nazw instytucji i lokalnych przedsięwzięć, a raczej o łańcuch zależności
przyczynowo-skutkowych, gdzie przyczyną są zdiagnozowane potrzeby, zakres działania
wyznaczają możliwości, a celem są wzajemne korzyści.
Pełny rozwój, przygotowanie do życia nie może się odbywać w warunkach
laboratoryjnych – dlatego szkoła powinna korzystać z zasobów zewnętrznych, aby uczyć
aktywności i postaw obywatelskich. Wciąż mało widoczne są inicjatywy uczniowskie w tym
obszarze, gdyż współpraca najczęściej wynika z potrzeb szkoły. Korzystanie z zasobów
szkolnych dotyczy najczęściej bazy lokalowej czy wyposażenia, nie zaś potencjału
intelektualnego. Wyzwaniem więc staje się uczynienie szkoły częścią, a czasem ośrodkiem
życia kulturalnego w środowisku lokalnym, nie w oderwaniu od jej typowych działań, ale
z wykorzystaniem ich w otwarciu na potrzeby środowiska1.
3. Cele ewaluacji
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 szkoły w środowisku lokalnym na rozwój uczniów.

1

Źródło:
https://www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie7_wykorzystywane_sa_zasoby_srodowiska_na_rzecz_wza
jemnego_rozwoju
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4. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria)
Pytania kluczowe:
1. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego ?
2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku?
3. Czy w działaniu szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska?
4. Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła?
5. Jakie jest zaangażowanie uczniów?
6. Czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
edukacyjny uczniów?
Kryteria ewaluacji:
1. Szkoła podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz uczestniczy
w wielu działaniach prowadzonych przez inne instytucje.
2. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.
3. Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku efektywnie wpływa na
rozwój uczniów.
5. Metody i narzędzia ewaluacji, próba badawcza
Metoda

Źródło danych
dzienniki pedagoga i psychologa szkolnego
dziennik biblioteki szkolnej
dziennik pracy świetlicy szkolnej
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/19
strona internetowa szkoły – galeria zdjęć

Wywiad /
rozmowa

Ankiety

dyrektor szkoły
partnerzy szkoły

Próba badawcza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 wybranych losowo

nauczyciele

40% losowo wybranych
nauczycieli

rodzice

50% losowo wybranych
rodziców z każdej klasy

uczniowie

50% losowo wybranych
uczniów z każdej klasy
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6. Opis wyników i ich interpretacja
1. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego?
Szkoła podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz
uczestniczy w wielu działaniach prowadzonych przez inne instytucje.
Oto najczęstsze inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego wskazywane przez
poszczególne grupy respondentów:
Uczniowie
akcje charytatywne
(np. Góra Grosza)
kampanie
prozdrowotne (np.
mleko w szkole,
owoce w szkole)
akcje ekologiczne
(np. Sprzątanie
Świata)
współpraca
z Policją

95%

93%

90%

87%

organizacja
uroczystości
szkolnych

87%

Rodzice
organizacja
uroczystości
szkolnych
akcje charytatywne
(np. Góra Grosza)
akcje ekologiczne
(np. Sprzątanie
Świata)
działania mające na
celu poprawę
efektów nauczania
(zajęcia
wyrównawcze, koła
zainteresowań)
organizacja różnych
form spędzania
czasu wolnego (np.
wycieczki)

80%

79%

79%

68%

66%

Nauczyciele
akcje charytatywne
(np. Góra Grosza)
akcje charytatywne
(np. Góra Grosza)
organizacja
uroczystości szkolnych
organizacja różnych
form spędzania czasu
wolnego (wycieczki)

działania mające na
celu poprawę efektów
nauczania (zajęcia
wyrównawcze, koła
zainteresowań)

100%

100%

97%

97%

97%

Nauczyciele wskazali ponadto: współpracę z Policją (97%), współpracę z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (97%) oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną (97%).
Szkoła cyklicznie i systematycznie realizuje inicjatywy wspólne z instytucjami
i organizacjami środowiska lokalnego. Dyrektor w ankiecie zaznaczył, że szkoła
systematycznie prowadzi różnorodne działania we współpracy z instytucjami działającymi
w środowisku, organizując m.in. zajęcia profilaktyczne i imprezy środowiskowe. Znajduje to
potwierdzenie w wywiadzie z przedstawicielami partnerów szkoły i rodzicami, którzy
poinformowali o organizowaniu różnych konkursów (np. „Mazurek na 100 - lecie
Niepodległości”, Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, Rodzinny Konkurs
„Bożonarodzeniowy Żłóbek”, Szkolny konkurs na ozdobę wielkanocną, Gminny Konkurs
Matematyczny „Maks 2019”, The Voice of Teresin), zawodów sportowych, włączeniu sie do
ogólnopolskich akcji, np.: Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, W kwietniu bądź
niebieski, Dzień Świętego Patryka, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Podaj łapę zwierzakom, Hazard? Nie dziękuję!, organizowanie zajęć
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pozalekcyjnych. Rodzice dodali, że szkoła organizuje różne zajęcia poza własnym terenem
(wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, Centrum Nauki Kopernik, Esperymantatorium).

90%

2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku?
Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

40%

60%
50%

uczniowie

39%

70%

56%

80%

63%

90%

rodzice

40%

10%

10%

nauczyciele

0%

20%

0%

7%

30%

0%

tak

nie

nie wiem

4. Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła?
Z analizy zgromadzonego materiału empirycznego wynika, że szkoła najczęściej
współpracuje z:
Uczniowie
Samorządem
Uczniowskim
Rodzicami, Radą
Rodziców
Policją
Teresińskim
Ośrodkiem Kultury
Parafią

91%
83%
82%
74%
73%

Rodzice
Teresińskim
Ośrodkiem Kultury
Gminną Biblioteką
Publiczną
Policją
Parafią
Poradnią PP

81%
68%
68%
67%
59%

Nauczyciele
Poradnią PP
Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej
Radą Rodziców
Teresińskim
Ośrodkiem Kultury
Parafią
Samorządem lokalnym

97%
97%
97%
97%
97%
93%

3. Czy w działaniu szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska?
Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego poprzez:
Uczniowie
analizę osiągnięć
uczniów, ich
zainteresowań
69%

Rodzice
rozmowy, wywiady
z rodzicami
okazjonalne,
w ramach
konsultacji oraz
podczas zebrań
z rodzicami

74%

Nauczyciele
rozmowy, wywiady
z rodzicami
okazjonalne,
w ramach konsultacji
oraz podczas zebrań
z rodzicami

93%
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rozmowy, wywiady
z rodzicami
okazjonalne,
w ramach
konsultacji oraz
podczas zebrań
z rodzicami
rozmowy z uczniami

rozmowy
z uczniami
68%

63%

rozmowy
z nauczycielami
62%

rozmowy
z nauczycielami
54%
potrzeby zgłaszane
przez rodziców do
dyrekcji szkoły (np.
na temat zajęć
dodatkowych)

rozmowy z uczniami

49%

40%
potrzeby zgłaszane
przez rodziców do
dyrekcji szkoły (np.
na temat zajęć
dodatkowych)
współpracę
z Poradnią PP
i GOPS-em

90%

potrzeby zgłaszane
przez rodziców do
dyrekcji szkoły (np. na
temat zajęć
dodatkowych)
ewaluację wewnętrzną
szkoły

39%

24%

87%

87%
analizę osiągnięć
uczniów, ich
zainteresowań

87%

Szkoła uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzanie oferty swoich
działań:
Uczniowie
prowadzenie strony
internetowej, tablic
informacyjnych
w szkole, gazetek
szkolnych,
klasowych przy
współudziale
uczniów
organizowanie
w ramach pomocy
uczniom zajęć
nauczania
indywidualnego,
zajęć
wyrównawczych,
zajęć
profilaktycznych,
PPP, rewalidacji
realizowanie
propozycji SU i RR

80%

72%

69%

Rodzice
organizowanie
w ramach pomocy
uczniom zajęć
nauczania
indywidualnego,
zajęć
wyrównawczych,
zajęć
profilaktycznych,
PPP, rewalidacji
prowadzenie strony
internetowej, tablic
informacyjnych
w szkole, gazetek
szkolnych,
klasowych przy
współudziale
uczniów
realizowanie
propozycji SU i RR

61%

61%

42%

Nauczyciele
dostosowanie
wymagań
edukacyjnych do
indywidualnych
potrzeb dzieci

organizowanie
w ramach pomocy
uczniom zajęć
nauczania
indywidualnego, zajęć
wyrównawczych, zajęć
profilaktycznych, PPP,
rewalidacji
prowadzenie strony
internetowej, tablic
informacyjnych

97%

93%

93%
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organizowanie zajęć
dla uczniów
uzdolnionych
dostosowanie
wymagań
edukacyjnych do
indywidualnych
potrzeb dzieci

64%

63%

organizowanie
zajęć dla uczniów
uzdolnionych
dostosowanie
wymagań
edukacyjnych do
indywidualnych
potrzeb dzieci

37%

w szkole, gazetek
szkolnych, klasowych
przy współudziale
uczniów
organizowanie zajęć
dla uczniów
uzdolnionych
realizowanie
propozycji SU i RR

32%

87%

83%

Szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego, by podejmować na tej podstawie
inicjatywy adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. Przedstawiciele partnerów szkoły
i organu prowadzącego jako najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska uznali integrację
środowiska poprzez organizowanie imprez, uroczystości, zagospodarowanie wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży, oprawę uroczystości gminnych. Dane uzyskane z wywiadów
z nauczycielami i dyrektorem świadczą o znajomości tych potrzeb i podejmowaniu działań
w celu ich zaspokojenia. W opinii dyrektora i nauczycieli szkoła uczestniczy w lokalnych
uroczystościach (np. Święto Niepodległości, Obchody 78. rocznicy aresztowania
i wywiezienia na Pawiak o. Maksymiliana Kolbego). Poczet sztandarowy szkoły uczestniczy
w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Szkoła współpracuje z Zespołem Szkół
i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym
im. płk. Jerzego Strzałkowskiego z Leszna, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach oraz Państwowym Domem Dziecka w Giżycach. Organizuje spotkania
integracyjne, zbiórki pieniędzy dla rodzin w trudnej sytuacji losowej, udostępnia swój
budynek dla mieszkańców gminy (np. zbiórki harcerskie, wybory samorządowe,
parlamentarne).

73%

5. Jakie jest zaangażowanie uczniów?
Uczniowie nie zawsze chętnie biorą udział w podejmowanych przez szkołę
inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego.

27%

uczniowie

0%

tak

nie

rodzice
nauczyciele

0%

20%

8%

11%

40%

49%

44%

38%

60%

44%

80%

nie zawsze
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Badani respondenci wskazywali najczęściej takie oto inicjatywy podejmowane przez
uczniów na rzecz środowiska lokalnego:
Uczniowie
spotkania
z ciekawymi
ludźmi
wycieczki
wizyty w teatrze
uroczystości
szkolne
konkursy

Rodzice
wycieczki
100%
100%
91%
90%
88%

Nauczyciele
konkursy
93%

wizyty w teatrze
uroczystości
szkolne
spotkania
z ciekawymi ludźmi
konkursy

77%
76%
70%
59%

100%
uroczystości szkolne
spotkania z ciekawymi
ludźmi
wycieczki

100%

akcje charytatywne

77%

100%
93%

6. Czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
edukacyjny uczniów?
Uczniowie
rozwijają
sprawność
fizyczną
nabywają
doświadczenia
uczą się
odpowiedzialności
doskonalą
umiejętność
współpracy
w grupie
zdobywają nowe
umiejętności

74%
73%
72%
71%

Rodzice
rozwijają się
intelektualnie
stają się
samodzielni
uczą się
odpowiedzialności
rozwijają
sprawność fizyczną

69%
66%
65%
63%

doskonalą
umiejętność
współpracy
w grupie
65%

57%

Nauczyciele
uczą się
odpowiedzialności
zdobywają nowe
umiejętności
doskonalą umiejętność
współpracy w grupie
ciekawie spędzają
wolny czas
-rozwijają się
intelektualnie
-stają się samodzielni
-odczuwają satysfakcję
i zadowolenie
z niesienia pomocy
innym
-nabywają
doświadczenia
-rozwijają się
intelektualnie

97%
97%
93%
93%

90%

Współpraca szkoły z wieloma instytucjami wspiera wszechstronny rozwój uczniów.
Nauczyciele w trakcie wywiadu wymielili sytuacje, w których realizują podstawę
programową poza budynkiem szkoły. Są nimi: lekcje muzealne, wyjazdy do teatru, kina, na
zawody sportowe, warsztaty edukacyjne, spotkania zawodoznawcze. Według opinii rodziców
i nauczycieli inicjatywy podejmowane przez szkołę w ramach współpracy z instytucjami
i organizacjami środowiska lokalnego mają wpływ na wszechstronny rozwój uczniów,
przygotowują uczniów do życia w społeczeństwie i odbiorze kultury. Możliwe jest
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uzyskiwanie wsparcia materialnego, rozwój społeczny, integracja ze środowiskiem oraz
działania na rzecz innych osób i kształtowanie postawy szacunku do odmienności innych,
a także prezentowanie swoich uzdolnień szerszej publiczności. Jednym z elementów
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym są organizowane w szkole spotkania
z ciekawymi ludźmi (np. spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką Marianną Fijewską,
z misjonarzem o. Eugeniuszem Różańskim, o. prof. UKSW dr hab. Grzegorzem Bartosikiem.
Mimo, że spotkania te nie są organizowane często, to uczniowie dużo się na nich nauczyli
i dobrze je oceniają.
Współpraca szkoły i środowiska lokalnego przyczynia sie do wzajemnego rozwoju.
W opinii nauczycieli i partnerów szkoła, dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami
działającymi w środowisku lokalnym, odnosi wiele korzyści. Rodzice, partnerzy i nauczyciele
wskazują zakres, w jakim środowisko lokalne zyskuje na współpracy ze szkołą.
Pomieszczenia szkoły są użyczane do organizacji uroczystości lokalnych. Szkoła
w odpowiedzi na potrzeby środowiska poszerza ofertę spędzenia czasu wolnego (np. ferie
w szkole). Lokalne środowisko zyskuje wolontariuszy w akcjach charytatywnych, zbiórkach
dla potrzebujących, imprezach artystycznych (Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych
„Galimatias” i imprezach sportowych (Teresiński Mityng Lekkoatletyczny dla Dzieci, XIV
Międzynarodowy Turniej o Puchar Mazowsza w zapasach, Jubileuszowy X Międzynarodowy
Halowy Memoriał im. Karola Hibnera w łucznictwie. Z korzyścią dla lokalnej społeczności
uczniowie dbają o środowisko naturalne (np. Sprzątanie Świata, Wille dla skrzydlatych,
zbiórka makulatury, energośmieci) i „miejsca pamięci” (np. opieka nad pomnikiem 20
rozstrzelanych z Pawiaka), poznają tradycje swojej „małej ojczyzny” (np. Zjazd Gmin
Kolbiańskich), promują wartość uczenia się (np. Gminny Konkurs Matematyczny „Maks
2019”) oraz integrują mieszkańców (np. Festyn „Rodzina Razem”).
Uczniowie
promowanie wśród
uczniów
i rodziców
różnorodnych
akcji, zajęć,
organizacja
imprez,
uroczystości
lokalnych
kształtowanie
wśród uczniów
i rodziców
pożądanych
społecznie postaw
integracja
środowiska
lokalnego

80%

66%

62,5%

Rodzice
promowanie wśród
uczniów
i rodziców
różnorodnych akcji,
zajęć, organizacja
imprez,
uroczystości
lokalnych
kształtowanie
wśród uczniów
i rodziców
pożądanych
społecznie postaw
integracja
środowiska
lokalnego

64%

51%

50%

Nauczyciele
promowanie wśród
uczniów
i rodziców
różnorodnych akcji,
zajęć, organizacja
imprez, uroczystości
lokalnych
kształtowanie wśród
uczniów
i rodziców
pożądanych
społecznie postaw
integracja
środowiska
lokalnego

97%

93%

93%
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7. Wnioski i rekomendacje
Wnioski
Szkoła podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego, które służą
zaspokajaniu jego potrzeb. Działania prowadzone we współpracy z podmiotami lokalnego
środowiska, obejmują np. organizację nauczania indywidualnego, rewalidacji, nauczania
domowego, zajęć pozalekcyjnych, przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów
i sportowców, udzielanie pomocy socjalnej uczniom potrzebującym. Szkoła poprzez swoje
działania promuje gminę Teresin i integruje lokalną społeczność, a jej współpraca
z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój zainteresowań uczniów oraz
kształtowanie postaw obywatelskich. Zarówno szkoła jak i współpracujący z nią partnerzy
oraz rodzice pozytywnie oceniają wzajemne korzyści wynikające ze wspólnej realizacji
zadań.
Mocne strony:
1. Szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
2. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne
instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowoartystycznym i społecznym.
3. Podejmowane są różnorodne działania, które są wynikiem współpracy szkoły (uczniów,
nauczycieli) ze środowiskiem.
4. Prawidłowa realizacja zadań programu wychowawczo- profilaktycznego.
5. Nasi uczniowie kształcą wiele cennych umiejętności, dzięki udziałowi w imprezach
organizowanych we współpracy ze środowiskiem.
6. Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę.
7. Rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich.
8. Promowanie uczniów zdolnych, umożliwianie im udziału w konkursach, zawodach
sportowych.
9. Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez wczesne interwencje w celu
rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
10. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz umożliwienie im uczestnictwa w różnych
formach aktywności i współpracy.
11. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Słabe strony:
1. Uczniowie nie zawsze chętnie biorą udział w podejmowanych przez szkołę inicjatywach na
rzecz środowiska lokalnego.
2. Niski stopień współpracy z innymi szkołami na terenie gminy.
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Rekomendacje (wnioski do dalszej pracy):
1. Utrzymanie dobrego poziomu wypracowanych form promowania szkoły w środowisku
lokalnym.
2. Dbałość o atuty szkoły takie jak: wysoki poziom nauczania, przyjazna atmosfera i poczucie
bezpieczeństwa, działania profilaktyczne i wychowawcze, organizacja imprez szkolnych
o charakterze charytatywnym, kulturalnym oraz rozwijających uzdolnienia i talenty
uczniowskie.
3. Zwiększenie liczby imprez z udziałem rodziców. Zwiększenie zaangażowania rodziców
w pomoc przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych ze środowiskiem lokalnym przez
szkołę.
4. Dbanie o reklamę szkoły w środowisku lokalnym (strona internetowa, ulotki, czasopisma
lokalne, plakaty). Położenie właściwego nacisku na informowanie o realizowanych projektach
edukacyjnych oraz osiągnięciach szkoły.
5. Ciągłe monitorowanie zmieniających się potrzeb środowiska lokalnego przez Dyrektora
i nauczycieli.
6. Podjęcie współpracy z innymi szkołami na terenie gminy Teresin, powiatu
sochaczewskiego. Podjęcie współpracy z innymi szkołami w kraju, które noszą imię św.
Maksymiliana Kolbego.
Opracowali: Tomasz Daczko
Małgorzata Staniaszek
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8. Załączniki
Załącznik 1
Analiza ankiety dla uczniów
Numer pytania
1. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego, będące
odpowiedzią na jego potrzeby?
organizacja uroczystości szkolnych
angażowanie rodziców w sprawy szkoły
działania mające na celu poprawę efektów nauczania (zajęcia wyrównawcze,
koła zainteresowań)
organizacja różnych form spędzania czasu wolnego (wycieczki)
pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje
akcje charytatywne (np. Góra Grosza, …)
akcje ekologiczne (sprzątanie świata)
imprezy integracyjne z niepełnosprawnymi
kampanie prozdrowotne (mleko w szkole, owoce w szkole)
organizacja wypoczynku dla dzieci (ferie zimowe, letnie)
zajęcia sportowe (pozalekcyjne)
współpraca z Policją
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku?
TAK
NIE
NIE WIEM
3. Jak szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
Poprzez:
rozmowy z nauczycielami
rozmowy, wywiady z rodzicami okazjonalne, w ramach konsultacji oraz podczas
zebrań z rodzicami
rozmowy z uczniami
potrzeby zgłaszane przez rodziców do dyrekcji szkoły (np. n/t zajęć
dodatkowych)
systematyczną analizę i ewaluację programu wychowawczo - profilaktycznego
własną analizę działalności szkoły dokonywaną przez dyrekcję, nauczycieli
ewaluację wewnętrzną szkoły
analizę osiągnięć uczniów, ich zainteresowań
współpracę z PPP i GOPS-em
4. W jakim stopniu uwzględnia jego potrzeby?
Szkoła uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzenie oferty
swoich działań:
udostępnia pomieszczenia (sale lekcyjne) środowisku lokalnemu
dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dzieci
organizuje w ramach pomocy uczniom zajęcia nauczania indywidualnego,
wyrównawcze, zajęcia profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
rewalidację
organizuje zajęcia dla uczniów zdolnych
realizuje propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców: dyskoteki,
uroczystości szkolne, uroczystości okolicznościowe dla instytucji lokalnych

Liczba
odp.

%
odp.

111
81

87
63

104

81

103
57
65
122
115
49
119
107
103
112
58
85

80
44
51
95
90
38
93
83
80
87,5
45
66

81
7
40

63
5
31

69

54

87

68

79

62

63

49

50
57
51
89
55

39
44
40
69
43

77
81

60
63

92

72

82

64

88

69
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prowadzi stronę internetową, tablice informacyjne w szkole, gazetki szkolne,
klasowe przy współudziale uczniów
5. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym współpracuje szkoła?
Samorząd lokalny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Policja
Rodzice, Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Gminna Biblioteka Publiczna
Teresiński Ośrodek Kultury
Parafia
ZHP
Inne szkoły
Kuratorzy sądowi
Kluby sportowe
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Domy Dziecka/Opieki Społecznej
Sanepid
6. Czy chętnie bierzesz udział w podejmowanych działaniach?
TAK
NIE
NIE ZAWSZE
7. W jakich inicjatywach podejmowanych przez szkołę brałeś/aś udział?
konkursy
uroczystości szkolne
wycieczki
lekcje muzealne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wizyty w teatrze
uroczystości z udziałem rodziców
akcje charytatywne
Inne (jakie?):
dyskoteki, zawody sportowe, licytacje WOŚP, akcje szkolnego wolontariatu,
Góra Grosza
8. Jakie odnosisz korzyści, biorąc udział w przedsięwzięciach wymienionych
w pytaniu 1?
rozwijam się intelektualnie
rozwijam sprawność fizyczną
doskonalę umiejętność współpracy w grupie
uczę się odpowiedzialności
staję się samodzielny(-a)
odczuwam satysfakcję i zadowolenie z niesienia pomocy innym
zdobywam nowe umiejętności
ciekawie spędzam wolny czas
zdobywam uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców
nabywam doświadczenia
pracuję na rzecz środowiska
nawiązuję współpracę z rówieśnikami spoza szkoły
9. Jakie korzyści wg Ciebie osiągnęło środowisko lokalne dzięki współpracy
ze szkołą?
Integracja środowiska lokalnego

102

80

71
70
86
105
106
116
89
95
93
61
55
42
68
28
47
65

55
54
67
82
83
91
69
74
73
48
43
33
53
22
37
51

57
14
57

44
11
44

113
115
128
88
128
116
58
92

88
90
100
69
100
91
45
72

-------

-------

93
95
91
93
86
70
93
83
76
94
69
54

73
74
71
73
67
55
73
65
59
73,4
54
42

80

62,5
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Wyjście szkoły naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji i wspomaganie ich
pracy poprzez zdobywanie potrzebnych informacji
Promowanie wśród uczniów i rodziców różnorodnych akcji, zajęć, organizacji
imprez, uroczystości lokalnych
Udostępnianie obiektów szkolnych na potrzeby środowiska lokalnego
Kształtowanie wśród uczniów i rodziców pożądanych społecznie postaw, które
mają znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej

55

43

102

80

82

64

84

66

Opracowała: Małgorzata Staniaszek
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Załącznik 2
Analiza ankiety dla rodziców
Numer pytania
1. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego, będące
odpowiedzią na jego potrzeby?
organizacja uroczystości szkolnych
angażowanie rodziców w sprawy szkoły
działania mające na celu poprawę efektów nauczania (zajęcia wyrównawcze,
koła zainteresowań)
organizacja różnych form spędzania czasu wolnego (wycieczki)
pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje
akcje charytatywne (np. Góra Grosza, …)
akcje ekologiczne (sprzątanie świata)
imprezy integracyjne z niepełnosprawnymi
kampanie prozdrowotne (mleko w szkole, owoce w szkole)
organizacja wypoczynku dla dzieci (ferie zimowe, letnie)
zajęcia sportowe (pozalekcyjne)
współpraca z Policją
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku?
TAK
NIE
NIE WIEM
3. Jak szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
Poprzez:
rozmowy z nauczycielami
rozmowy, wywiady z rodzicami okazjonalne, w ramach konsultacji oraz podczas
zebrań z rodzicami
rozmowy z uczniami
potrzeby zgłaszane przez rodziców do dyrekcji szkoły (np. n/t zajęć
dodatkowych)
systematyczną analizę i ewaluację programu wychowawczo - profilaktycznego
własną analizę działalności szkoły dokonywaną przez dyrekcję, nauczycieli
ewaluację wewnętrzną szkoły
analizę osiągnięć uczniów, ich zainteresowań
współpracę z PPP i GOPS-em
4. W jakim stopniu uwzględnia jego potrzeby?
Szkoła uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzenie oferty
swoich działań:
udostępnia pomieszczenia (sale lekcyjne) środowisku lokalnemu
dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dzieci
organizuje w ramach pomocy uczniom zajęcia nauczania indywidualnego,
wyrównawcze, zajęcia profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
rewalidację
organizuje zajęcia dla uczniów zdolnych
realizuje propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców: dyskoteki,
uroczystości szkolne, uroczystości okolicznościowe dla instytucji lokalnych
prowadzi stronę internetową, tablice informacyjne w szkole, gazetki szkolne,
klasowe przy współudziale uczniów

Liczba
odp.

%
odp.

75
52

80
55

65

68

63
21
23
73
73
18
64
56
58
52
32
50

66
22
24
79
79
19
67
59
61
55
34
53

56
0
39

59
0
41

38

40

70

74

60

63

37

39

14
13
11
29
23

15
14
12
30
24

25
30

26
32

58

61

35

37

40

42

58

61
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5. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym współpracuje szkoła?
Samorząd lokalny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Policja
Rodzice, Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Gminna Biblioteka Publiczna
Teresiński Ośrodek Kultury
Parafia
ZHP
Inne szkoły
Kuratorzy sądowi
Kluby sportowe
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Domy Dziecka/Opieki Społecznej
Sanepid
6. Czy Państwa dziecko chętnie bierze udział w podejmowanych
działaniach?
TAK
NIE
NIE ZAWSZE
7. W jakich inicjatywach podejmowanych przez szkołę Państwa dziecko
brało udział?
konkursy
uroczystości szkolne
wycieczki
lekcje muzealne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wizyty w teatrze
uroczystości z udziałem rodziców
akcje charytatywne
Inne (jakie?):
Góra Grosza, WOŚP, Podaj łapę, Dzień Dziecka, dyskoteki, zbiórki na rzecz
Domu Dziecka, Szlachetna Paczka, lekcje tematyczne, zawody sportowe
8. Jakie korzyści odnosi Państwa dziecko, biorąc udział w przedsięwzięciach
wymienionych w pytaniu 1?
rozwija się intelektualnie
rozwija sprawność fizyczną
doskonali umiejętność współpracy w grupie
uczy się odpowiedzialności
staje się samodzielny(-a)
odczuwa satysfakcję i zadowolenie z niesienia pomocy innym
zdobywa nowe umiejętności
ciekawie spędza wolny czas
zdobywa uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców
nabywa doświadczenia
pracuje na rzecz środowiska
nawiązuje współpracę z rówieśnikami spoza szkoły
9. Jakie korzyści wg Państwa osiągnęło środowisko lokalne dzięki
współpracy ze szkołą?
Integracja środowiska lokalnego

44
52
56
65
42
50
65
77
64
26
22
8
51
9
9
12

46
55
59
68
44
53
68
81
67
27
23
8
54
9
9
13

36
8
47

38
8
49

56
72
88
44
67
73
24
32

59
76
93
46
70
77
25
34

-------

-------

66
60
54
62
63
46
53
45
38
52
32
32
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57
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48
56
47
40
55
34
34

48

50
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Wyjście szkoły naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji i wspomaganie ich
pracy poprzez zdobywanie potrzebnych informacji
Promowanie wśród uczniów i rodziców różnorodnych akcji, zajęć, organizację
imprez, uroczystości lokalnych
Udostępnianie obiektów szkolnych na potrzeby środowiska lokalnego
Kształtowanie wśród uczniów i rodziców pożądanych społecznie postaw, które
mają znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej
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26

61

64

30

31

49

51

Opracowała: Anna Urbanek
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Załącznik 3
Analiza ankiety dla nauczycieli
Numer pytania
1. Jakie działania podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego, będące
odpowiedzią na jego potrzeby?
organizacja uroczystości szkolnych
angażowanie rodziców w sprawy szkoły
działania mające na celu poprawę efektów nauczania (zajęcia wyrównawcze,
koła zainteresowań)
organizacja różnych form spędzania czasu wolnego (wycieczki)
pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje
akcje charytatywne (np. Góra Grosza, …)
akcje ekologiczne (sprzątanie świata)
imprezy integracyjne z niepełnosprawnymi
kampanie prozdrowotne (mleko w szkole, owoce w szkole)
organizacja wypoczynku dla dzieci (ferie zimowe, letnie)
zajęcia sportowe (pozalekcyjne)
współpraca z Policją
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
2. Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku?
TAK
NIE
NIE WIEM
3. Jak szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego?
Poprzez:
rozmowy z nauczycielami
rozmowy, wywiady z rodzicami okazjonalne, w ramach konsultacji oraz podczas
zebrań z rodzicami
rozmowy z uczniami
potrzeby zgłaszane przez rodziców do dyrekcji szkoły (np. n/t zajęć
dodatkowych)
systematyczną analizę i ewaluację programu wychowawczo - profilaktycznego
własną analizę działalności szkoły dokonywaną przez dyrekcję, nauczycieli
ewaluację wewnętrzną szkoły
analizę osiągnięć uczniów, ich zainteresowań
współpracę z PPP i GOPS-em
4. W jakim stopniu uwzględnia jego potrzeby?
Szkoła uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzenie oferty
swoich działań:
udostępnia pomieszczenia (sale lekcyjne) środowisku lokalnemu
dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dzieci
organizuje w ramach pomocy uczniom zajęcia nauczania indywidualnego,
wyrównawcze, zajęcia profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
rewalidację
organizuje zajęcia dla uczniów zdolnych
realizuje propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców: dyskoteki,
uroczystości szkolne, uroczystości okolicznościowe dla instytucji lokalnych
prowadzi stronę internetową, tablice informacyjne w szkole, gazetki szkolne,
klasowe przy współudziale uczniów

Liczba
odp.

%
odp.

29
28

97
93

29

97

29
21
20
30
30
20
27
24
26
29
29
29

97
70
67
100
100
67
90
80
87
97
97
97

27
0
3

90
0
10

25

83

28

93

27

90

26

87

25
23
26
26
26

83
77
87
87
87

14
29

47
97

28

93

26

87

25

83

28

93
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5. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym współpracuje szkoła?
Samorząd lokalny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Policja
Rodzice, Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Gminna Biblioteka Publiczna
Teresiński Ośrodek Kultury
Parafia
ZHP
Inne szkoły
Kuratorzy sądowi
Kluby sportowe
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Domy Dziecka/Opieki Społecznej
Sanepid
6. Czy Państwa uczniowie chętnie biorą udział w podejmowanych
działaniach?
TAK
NIE
NIE ZAWSZE
7. W jakich inicjatywach podejmowanych przez szkołę Państwa uczniowie
brali udział?
konkursy
uroczystości szkolne
wycieczki
lekcje muzealne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wizyty w teatrze
uroczystości z udziałem rodziców
akcje charytatywne
Inne (jakie?):
WOŚP, Góra Grosza, zbiórka pokarmu dla schroniska dla zwierząt, pomoc
dzieciom z Afryki
8. Jakie korzyści odnoszą Państwa uczniowie biorąc udział
w przedsięwzięciach wymienionych w pytaniu 1?
rozwijają się intelektualnie
rozwijają sprawność fizyczną
doskonalą umiejętność współpracy w grupie
uczą się odpowiedzialności
stają się samodzielni
odczuwają satysfakcję i zadowolenie z niesienia pomocy innym
zdobywają nowe umiejętności
ciekawie spędzają wolny czas
zdobywają uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców
nabywają doświadczenia
pracują na rzecz środowiska
nawiązują współpracę z rówieśnikami spoza szkoły
9. Jakie korzyści wg Państwa osiągnęło środowisko lokalne dzięki
współpracy ze szkołą?
Integracja środowiska lokalnego

28
29
29
29
29
29
28
29
29
21
24
23
24
11
23
20

93
97
97
97
97
97
93
97
97
70
80
77
80
37
77
67

22
0
8

73
0
27

30
30
29
22
30
28
20
23

100
100
97
73
100
93
67
77

-------
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27
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Wyjście szkoły naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji i wspomaganie ich
pracy poprzez zdobywanie potrzebnych informacji
Promowanie wśród uczniów i rodziców różnorodnych akcji, zajęć, organizację
imprez, uroczystości lokalnych
Udostępnianie obiektów szkolnych na potrzeby środowiska lokalnego
Kształtowanie wśród uczniów i rodziców pożądanych społecznie postaw, które
mają znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej
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37

28

93

Opracował: Maciej Starus
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Dyspozycje do wywiadu grupowego z partnerami szkoły
Katarzyna Rospędowska - instruktor teatralny Teresińskiego Ośrodka Kultury
Data wywiadu 13 maja 2019 r.
Prowadząca wywiad Bożena Bęzel
LP.

PYTANIA
Na jakie potrzeby środowiska lokalnego reaguje szkoła? Jakie zasoby środowiska
wykorzystuje w działaniach? Proszę podać przykłady.

1.

Potrzeba twórczego rozwoju, udział w zewnętrznych konkursach artystycznych
w charakterze uczestników i wolontariuszy, angażowanie się w wydarzenia kulturalne
i artystyczne na terenie gminy, pomoc w organizacji i przebiegu imprez (np. Galimatias,
Mrowisko, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki).
Jakie inicjatywy realizuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? Proszę podać przykłady.

2.

Zajęcia pozalekcyjne (np. teatr), organizacja imprez i wydarzeń na terenie szkoły.
Jak wykorzystujecie Państwo efekty tej współpracy, aby kształtować wzajemny rozwój
szkoły i środowiska lokalnego?

3.

Uczniowie SP Teresin biorą udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez
Teresiński Ośrodek Kultury. Daje im to możliwość osobistego rozwoju na poziomie
artystycznych, społecznym i organizacyjnym. TOK dzięki zaangażowaniu i pomocy uczniów
i nauczycieli ma możliwość organizacji swoich imprez w sposób pełny i satysfakcjonujący.
Obecność młodych i energicznych osób, które profesjonalnie wykonują swoje zadania
wpływają pozytywnie na odbiór naszych działań.
Czy szkoła kreuje potrzeby kulturalne środowiska? Jeśli tak, to jakie podejmuje działania
w tym zakresie?

4.

Szkoła od lat dba o artystyczny i kulturalny rozwój swoich podopiecznych poprzez
wewnętrzne zajęcia i konkursy, ale też udział w zewnętrznych imprezach, co znacząco
wpływa na podnoszenie kompetencji uczniów, rozwój ich artystycznych zdolności,
uwrażliwianie poprzez styczność z kulturą i sztuką.
Jak w Państwa opinii współpraca podejmowana przez szkołę z instytucjami
i organizacjami przekłada się na rozwój uczniów?

5.

Uczniowie wynoszą ze szkoły nie tylko wiedzę dydaktyczną. Poprzez naszą współpracę uczą
się przedsiębiorczości, współpracy, odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności
wyrażania własnych opinii, empatii. Rozwijają swoje zainteresowania i poznają nowe
ścieżki rozwoju.
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Dyspozycje do wywiadu grupowego z partnerami szkoły
Bogusław Bęzel - pełnomocnik wójta Gminy Teresin ds. oświaty
Data wywiadu 10 maja 2019 r.
Prowadzący wywiad Tomasz Daczko
LP.

1.

2.

3.

PYTANIA
Na jakie potrzeby środowiska lokalnego reaguje szkoła? Jakie zasoby środowiska
wykorzystuje w działaniach? Proszę podać przykłady.
Szkoła podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego, które służą zaspokajaniu
jego potrzeb. Działania prowadzone we współpracy z organem prowadzącym obejmują
organizację nauczania indywidualnego, zajęć pozalekcyjnych, przyznawanie stypendiów
dla najlepszych uczniów, udzielanie pomocy socjalnej uczniom potrzebującym.
potrzeby kulturalne, artystyczne: oprawa uroczystości gminnych, organizacja imprez
szkolnych, w których uczestniczy cała społeczność lokalna;
potrzeba integracji środowiska: szkoła zapewnia oprawę uroczystości religijnych
i patriotycznych, w których uczestniczy cała społeczność lokalna;
Jakie inicjatywy realizuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? Proszę podać przykłady.
Szkoła cyklicznie i systematycznie realizuje inicjatywy wspólne z instytucjami
i organizacjami środowiska lokalnego.
- wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, udział w uroczystościach, imprezach organizowanych
przez organ prowadzący bądź przy jego współudziale, np. Teresińska Noc Czerwcowa,
Święto Niepodległości itp., uczestnictwo w zajęciach klubów i sekcji sportowych LKS
Mazowsze Teresin, uczestnictwo w zajęciach i konkursach proponowanych przez Teresiński
Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną;
Jak wykorzystujecie Państwo efekty tej współpracy, aby kształtować wzajemny rozwój
szkoły i środowiska lokalnego?
- integracja środowiska lokalnego: konkursy pieśni patriotycznej, uczniowie maja
możliwość zaprezentowania szerokiej społeczności efektów pracy szkoły (Jasełka, konkurs
kolęd, konkurs na ozdobę wielkanocną, itp.);
- kształtowanie odpowiednich postaw: poznają zasady zachowania sie w różnych
sytuacjach np. podczas zawodów sportowych uroczystości szkolnych, gminnych, uczniowie
pokonują stres, uczą się obycia, zachowania, współpracy ze sobą, asertywności, zasad fairplay, uczą sie zdrowej rywalizacji;
- kształtowanie postaw religijnych, patriotycznych, ekologicznych: udział w uroczystościach
kościelnych i państwowych poprzez obecność pocztu sztandarowego szkoły oraz oprawę
mszy przez uczniów, dotyczy to głównie mszy za ojczyznę, kiedy kształtuje się postawy
patriotyczne, udział uczniów w konkursach pieśni i poezji patriotycznej;
- kształtowanie właściwych postaw wobec uczniów z dysfunkcjami, wspomaganie uczniów
poprzez akcje charytatywne;
- korzyści materialne: organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących,
dofinansowanie zakupu obiadów, podręczników szkolnych, wymiana informacji na temat
sytuacji rodzinnej uczniów i potrzebie pomocy;
- pomoc w edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa: działania profilaktyczne, w wyniku
których dzieci wiedzą, jak dbać o bezpieczeństwo, jak się zachować w sytuacjach trudnych;
Czy szkoła kreuje potrzeby kulturalne środowiska? Jeśli tak, to jakie podejmuje działania
w tym zakresie?

4.
Tak, dba. Przede wszystkim stwarza uczniom możliwość udziału w konkursach
artystycznych na arenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Organizuje liczne wyjazdy
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edukacyjne do kin, teatrów, muzeów.
Jak w Państwa opinii współpraca podejmowana przez szkołę z instytucjami
i organizacjami przekłada się na rozwój uczniów?
5.

Szkoła poprzez swoje działania promuje gminę Teresin i integruje lokalną społeczność,
a jej współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój
zainteresowań uczniów oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Szkoła staje się
nieodłącznym elementem społeczności (pełniąc funkcję edukacyjną, kulturotwórczą,
wychowawczą, uspołeczniającą), wspiera organ prowadzący w realizacji różnorodnych
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym, obywatelskim.
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Kwestionariusz ankiety dla Dyrektora Szkoły
Alicja Jachimczyk - dyrektor szkoły
Data wywiadu 10 maja 2019 r.
Prowadzący wywiad Edyta Wróblewska
1. Proszę określić, jak często w kierowanej przez Panią szkole realizowane są poniższe działania.
W odpowiednich rubrykach tabeli Proszę wpisać częstotliwość (średnią liczbę) tych działań w skali
roku szkolnego.

Częstotliwość działań w skali roku szkolnego
Podejmowanie współpracy z instytucjami
i organizacjami

systematycznie

w
zależności
od
potrzeb

nie
przypominam sobie

x

2. Z jakimi podmiotami współpracujecie Państwo na rzecz uczniów? Jakie formy przyjmuje ta
współpraca?
Podmioty,
z którymi
szkoła
Podmioty
Formy współpracy
podejmuje
współpracę
tak
Poradnie psychologiczno pedagogiczne

x

Instytucje pomocy społecznej

x

nie
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli;
-bieżące konsultacje dotyczące
wydawanych opinii i orzeczeń;
- wspólna troska o dzieci z dysfunkcjami;
- wyrównywanie i koordynowanie
braków w zakresie wiedzy i umiejętności
dziecka;
- eliminowanie przyczyn i przejawów
zaburzeń , w tym zaburzeń zachowania;
- czuwanie nad realizacją zaleceń
kierowanych przez specjalistów do szkoły
i rodziców;
- cykliczne spotkania z asystentami
rodziny dotyczące bieżącej sytuacji
szkolnej dzieci objętych opieką;
- kontakt w zakresie wszystkich
niepokojących sytuacji dzieci;
-rozpoznanie środowiska ucznia;
finansowanie obiadów najbardziej
potrzebującym;
udzielanie doraźnej pomocy finansowej
i rzeczowej;
-dofinansowanie do wyjazdów uczniom
z rodzin ubogich;
-wspieranie rodzin potrzebujących
pomocy.
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Instytucje kulturalne (filharmonie,
muzea, itp.)
x
Instytucje kulturalno-oświatowe
(domy kultury, biblioteki)
x

Organizacje pozarządowe

x

Inne szkoły i placówki edukacyjne
x

Organy porządku publicznego (np.
policja, straż pożarna)

x

-wystawy okazjonalne;
- spotkania autorskie, koncerty
muzyczne;
-wspólne organizowanie czasu wolnego
uczniom.
-udział uczniów i nauczycieli
w konkursach pozaszkolnych
organizowanych przez DK i biblioteki;
-wystawy okazjonalne;
- spotkania autorskie, koncerty
muzyczne;
-wspólne organizowanie czasu wolnego
uczniom.
-wspólne działania ekologiczne dotyczące
segregacji śmieci;
-udział w akcjach ekologicznych:
„Sprzątanie Świata”;
-udział w akcjach charytatywnych,
organizowanych zarówno przez
organizacje ogólnopolskie, jak i te
o zasięgu lokalnym;
-współorganizowanie różnego rodzaju
wydarzeń na terenie innych szkół, bądź
z nimi (np.: obchody wspólnych świat lub
wspólnie organizowane wystawy,
przedstawienia);
- branie udziału w rozmaitych
konkursach i turniejach.
-spotkania pedagogów szkolnych,
nauczycieli, dyrektorów szkół
z zaproszonymi specjalistami ds.
nieletnich i patologii, podejmujące
tematykę zagrożeń przestępczością oraz
demoralizacją dzieci i młodzieży
w środowisku lokalnym;
-spotkania tematyczne młodzieży szkolnej
z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za
popełniane czyny karalne, prawnych
aspektów narkomanii, wychowania
w trzeźwości itp. oraz z młodszymi
uczniami, na temat zasad
bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych
oraz sposobów unikania zagrożeń;
- informowanie policji o zdarzeniach na
terenie szkoły wypełniających znamiona
przestępstwa, stanowiących zagrożenie
dla życia i zdrowia uczniów oraz
przejawach demoralizacji dzieci
i młodzieży;
-udzielanie przez policję pomocy szkole w
rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć
podłoże przestępcze problemów, które
zaistniały na terenie szkoły;
-wspólny - szkoły i policji - udział

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019
Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Uczelnie wyższe

x

Media np. prasa lokalna, radio
telewizja
x

w lokalnych programach
profilaktycznych związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
oraz zapobieganiem demoralizacji
i przestępczości nieletnich;
-pomoc w przygotowaniu uczniów
i przeprowadzaniu egzaminu na kartę
rowerową;
-działania profilaktyczne ze strony straży
pożarnej (prelekcje dla uczniów
i rodziców);
-przeprowadzanie różnorodnych akcji
dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń
czyhających na uczniów; sposoby
zapobiegania;
-prelekcje związane z bezpieczeństwem
pożarowym;
-udział uczniów i nauczycieli
w różnorodnych konkursach plastycznych
i wiedzy organizowanych pod patronatem
tych instytucji.
-udział w wykładach i ćwiczeniach dla
uczniów w Instytucie Fizyki UW;
-przekazywanie informacji, zdjęć
z imprez/wydarzeń współorganizowanych
przez szkołę;
-promocja szkoły i osiągnięć uczniów,
budowanie wizerunku szkoły aktywnej,
w której dużo się dzieje;
- publikowanie tekstów na temat
wydarzeń, które mają miejsce
w szkole;

3. Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi i sugestie dotyczące poruszanych w kwestionariuszu
zagadnień, proszę je zamieścić poniżej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

